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Pomagali bodo bivšim odvisnikom 
v Pristavi urejajo center, kjer bodo pripravljali ozdravljene odvisnike za 
vključitev v družbo. Letos dokončna obnova. 

STO JAN S A J E 

Pristava pri Tržiču - "Odrasli 
smo krivi, če mladi zaidejo 
na stranpoti. Zato jim mora-
mo pomagati, da se z njih vr-
nejo v normalno življenje. 
Sam sem vesel, ker sodelu-
jem pri tem," je dejal minuli 
petek Vincenc Draksler, ki je 
poklonil nekdanjo Primož-
kovo domačijo v Pristavi 
Fundaciji Vincenca Draks-
lerja za odvisnike. Slednja se 
je po neuspešni prodaji lotila 
obnove objektov, v kar je vlo-
žila prek petdeset tisoč evrov. 
Poleg tega je dala denar za 
zdravljenje dvanajstih odvi.s-
nikov v komunah in šolanje 
povratnikov. 

Predsednik uprave funda-
cije Beno Fekonja je povedal, 
da so leta 2005 skupaj s Cen-
trom za odvisnost Kranj za-
čeli obnovo prostorov, kjer 
bo reintegracijski center. Pri-
tličje je v glavnem urejeno, 
do konca leta pa naj bi konča-
li obnovo v nadstropju. Jese-
ni se bodo prijavili na razpis 
Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve, kjer pri-
čakujejo denar za opremo. 
Predvidevajo, da bodo na za-
četku leta 2008 naselili v 
center do dvanajst ozdravlje-
nih odvisnikov. Delo z njimi 
so že predstavili domači-
nom. Kot je pojasnil Mile 
Hodnik, je reintegracija za-
ključna faza obravnave od-

visnika, v katero so posredno 
vključeni starši in svojci. Gre 
za bivalno delovni program, 
ki traja do osem mesecev v 
centru. Po zaključenem 
zdravljenju v komuni poma-
gajo pri postopni vključitvi 
posameznikov v socialno 
okolje. Pomen humanega 
dela je pohvalil kranjski žu-
pan Damijan Peme, ki se je 
zahvalil za pomoč domači-
nov. Direktor tržiške občin-
ske uprave Drago Zadnikar 
ie ugotovil, da je prisotnost 
drog tudi pri njih problem. 
Po ustanovitvi Lokalne akcij-
ske skupine za preprečeva-
nje odvisnosti je ureditev 
centra še en korak pri reševa-
nju problema. Vincenc Draksler (prvi z leve) je podaril Primožkovo domačijo v humane namene. 

Močna konkurenca v Kranju 
jubilejno 40. VN Kranja in dirko Po ulicah Kranja si je ogledalo več gledalcev kot pretekla leta. 

MAJA BERTONCELJ 

Kranj - V soboto in v nedeljo 
je Kranj dihal s kolesarji. So-
botna' VN Kranja - Memorial 
Filipa Majcna je bila letos celo 
najvišje kategorizirana eno-
dnevna dirka v Sloveniji, prvič 
kategorije 1.1. Na štartu so bili 
tudi kolesarji dveh ProTour 
ekip, Lampre s Tadejem Va-
Ijavcem in Liquigas z Mate-
jem Mugeriijem. Nastopile so 
vse štiri slovenske kontinen-
talne ekipe: domača Sava, ki 
je bila organizator dirke. Ra-
denska Povverbar, Perutnina 
Ptuj in Adria Mobil. 

Dirka se je končala po na-
povedih, s šprintom glavni-
ne, kjer je vse svoje mojstr-
stvo pokazal Borut Božič in 

dosegel prvo zmago v dresu 
švicarske ekipe Team L.P.R. 
Brez stopničk je na četrtem 
mestu ostal najboljši Gore-

njec Matej Stare (Perutnina 
Ptuj). Kolesarji Save so mo-
rali biti zadovoljni s 13. me-
stom vedno nasmejanega 

Borutu Božiču (desno) je v soboto za zmago čestital tudi 
Tadej Valjavec, ki je dirko vzel za dober trening pred Tourom. 

Kranjčana Vladimirja Ker-
keza in skupno zmago Ga-
šperja Švaba v točkovanju 
gorskih ciljev. Nastopil je si-
cer tudi Grega Bole, prvi 
mož za šprint, a zaradi vno-
vičnih zdravstvenih težav 
odstopil že pred prihodom v 
Kranj. 

Nekoliko okrnjena medna-
rodna konkurenca je bila na 
nedeljski krožni dirki Po uli-
cah Kranja. Dobil jo je To-
maž Nose (Adria Mobil), 
zmagovalec lanske dirke Po 
Sloveniji. Najboljši kolesar v 
dresu Save je bil Primorec 
Kristjan Koren na 15. mestu. 
So pa Savčani za uteho zma-
go pobrali med najmlajšimi, 
dečki C. Prvi je bil Gašper 
Katrašnik. 

I T ® Gorenjska 
Banka 

I Uresničile svoje zelje in ideje.' 

Rimska naselbina v Mošnjah 
bo kulturni spomenik 
CvCTO ZAPLOTNIK 

Mošnje - Radovljiški občin-
ski svet je na seji prejšnji te-
den po hitrem postopku 
sprejel odlok, s katerim so ar-
heološko lokacijo rimske na-
selbine Pod cesto v Mošnjah 
razglasili za kulturni spome-
nik lokalnega pomena. Z od-
lokom so zaščitili njene kul-
turne, arhitekturne in :^odo-
vinske vrednote ter prepove-
dali poseganje na območje 
spomenika. 

Kot je znano, so ob gradnji 
avtoceste v bližini Mošenj 
odkrili ob trasi nekdanje 
rimske ceste obsežno anti-
čno naselbino. Objekti v na-
selbini se po izjemni ohra-
njenosti in najvišjem bival-
nenti standardu, ki ga odraža-
jo ostanki zidnih fresk, mo-
zaičnega poda in sistema 
centralne kurjave po termah, 
lahko v Sloveniji primerjajo 
le z najkakovostnejšimi arhi-
tekturami rimskih mest ali 
obalnih rimskih vil. 
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; AKTUALNO 

I Kritika predsednika 
s Kokrice 
Medtem ko je svst krajevne skupno-
sti Kokrica podprl gradnjo centra za 
ravnanje s konnunalnimi odpadki v 
Tenetišah, odbor za urejanje okolja 
pri krajevni skupnosti Kokrica temu 
nasprotuje. Miran Hude z Mlake po-
jasnjuje razloge za nasprotovanje. ^ 

GORENJSKA 

Kamp Špik nameravajo 
podreti 
Po načrtih Hit Alpine« naj bi v Gozd-
Martuljku v okviru obnove obmoija 
kampa in hotela Špik odstranili tudi 
kamp, Del domačino/ temu naspro-
tuje, občinski svetnik Jože Zupančič 
je celo napovedal zbiranje podpisov 
in referendum za ohranitev kampa. 
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UPOKOJENCI 

[delali naj bi čim dlje 
Ministrstvo za delo, družino in soci-
alne zadeve naj bi s spremembami 
zakona o pokojninskem zavarovanju 
spodbudilo delavce k 6 n kasnejši 
upokojitvi, razširilo možnosti za 
kombiniranje zaposlitve in upokojit-
ve in zagotovilo u6nkovitejšl nadzor 
nad uživalci pravic. 
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KRONIKA 

Bombna preplaha 
v Kranju 
Kranjski policisti so včeraj najprej 
prejeli klic, da je v avtomobilu pred 
trgovino Hardi podtaknjena bomba, 
malo kasneje pa je neznanec sporo-
čil, da se bomba skriva v notrsnjosti 
kranjsk^a sodišča. V obeh primerih 
je šlo za lažni preplah. ^ 

I VREME 

: Danes in jutri bo spmnenljivo 
i do pretežno Močno. Občasne 
i bodo krajevne plohe in nevihte. 
i V četrtek ho maryd^a,i^effu: 
\ pa hiti v^ sonca. 

: jutri: spremenljivo oblačno 



POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

PREDDVOR 

Roblek predsednik, Bergant podpredsednik 
Občinski odbor Slovenske ljudske stranke v Preddvoru je na 
rednem letnem občnem zboru ocenil rezultate zadnjih lo-
kalnih volitev in ugotovil, da je stranka dobila skoraj 30-
odstotno podporo volivcev. To jo uvršča na tretje mesto 
med gorenjskimi občinami. V občinskem svetu ima v ten 
mandatu tri svetnike: Slavka Prezlja iz Preddvora, Francko 
Rozman iz Spodnje Bele in Staneta Berganta iz Kokre. Re-
zultat pri volitvah župana je bil nekoliko pod pričakovanji. 
Med razlogi odbor ugotavlja predvsem dejstvo, da so voliv-
ci več pozornosti posvetili medijskemu rivalstvu prejšnjih 
dveh županov kot pa vsebini razvojnega programa občine. 
Občni zbor je za prihodnja štiri leta za predsednika odbora 
izvolil Srečka Robleka, za podpredsednika pa Staneta Ber-
ganta. Sprejeli so tudi dogovor, da odbor organizira strokov-
no ekskurzijo in obišče ter da priznanje priznanemu zgodo-
vinarju dr. janežu Arnežu, po rodu iz preddvorske občine, ki 
je avtor številnih odmevnih člankov in strokovnih publikacij 
iz zgodovine Slovencev v zadnjem stoletju. D. Ž. 

Popravek 

Iz Državnega zbora so nam sporočili, da članek "Beblerjeve 
niso Izvolili" (Gorenjski glas, 1. junija) navaja določena ne-
pravilno razumljena stališča predsednika OZ Cukjatlja do 
vprašanja največje opozicijske poslanske skupine. Gre za 
novinarjevo navedbo, da "SDS socialnim demokratom ne 
oporeka statusa največje opozicijske stranke, čeprav je za 
nekatere, tudi za predsednika državnega zbora Franceta 
Cukjatlja, ta še vedno LDS ...". Iz kabineta predsednika 07 
o tem sporočajo: "Radi bi pojasnili, da je predsednik DZ 
CukjatI v izjavi novinarjem poudaril, da članstva poslancev v 
političnih strankah v Državnem zboru nismo nikoli preverja-
li, ampak smo vedno zaupali vodji poslanske skupine, ki 
sprejema nove člane. NI nobene osnove, da tudi tokrat ne bi 
zaupali in poslanski skupini SD priznavali statusa največje 
opozicijske poslanske skupine." 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

: Knjigo p r e j m e V E R A B O G A T A J iz Gorenje vasi. 

VSAK PRVI TOREK V MESECU 

Kupon za brezplačni mali oglas 
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod-
nost velja samo naročnikom časopisa Gorenjski glas. 
Veljavni so kuponi tekočega meseca v tekočem letu (ta 
mesec junij/07) in Imajo na hrbtni strani odtisnjen naslov 
naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu ali bre? 
kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za naročnike 
(20 %). Kupon ni veljaven za objavo poid šifro ali z navedbo: 
naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega malega oglasa 
ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi s. p.). 
Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Zoisova 1, 
4000 Kranj ali po telefonu 04/201 42 47 neprekinjeno 
24 ur dnevno; za torkovo številko Gorenjskega glasa do 
petka do 14. ure In za petkovo številko do srede do 13.30. 
V malo-oglasnem oddelku na Zoisovi 1 v Kranju pa smo 
vam na razpolago od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. 

MALI OGLAS 
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom: 
• prodam 
• podarim 

junij/07 

• kupim 
• ižčem 

• oddam 
• nudim 

• najamem 
• zamenjam 

I 

Nedtljivih kuponov ne objavljamo. 

Štiri občine prikrajšane 
Ustavno sodišče je prejšnji teden javno obravnavalo pobudo štirih občin (Ljubljana, Trzin, Šempeter-
Vrtojba in Log-Dragomer) o ustavnosti novega zakona o financiranju občin. 

DANICA 21AVRI. ŽLEBIR 

Ljubljana - V začetku leta 
uveljavljeni zakon o financi-
ranju občin je neskladen z 
ustavo, trdijo v štirih obči-
nah, kd jih je zakon prikraj-
šal za denar, zaradi česar so 
januarja vložili zahtevo za 
presojo ustavnosti in zako-
nitosti nekaterih členov. V 
vladi trdijo nasprotno, da je 
novi zakon pravičnejši in da 
enakopravneie obravnava 
vse občine. Eni in drugi so si 
v četrtek stali nasproti na 
javni obravnavali in o zako-
nu povedali vsak svoje argu-
mente. Občinam po novi za-
konodaji ne pripada več 35 
odstotkov dohodnine z nji-
hovega območja, pač pa jim 
denar za financiranje obvez-
nih nalog v višini tako ime-
novane primerne porabe se-
daj odmerja država. V ome-
njenih štirih občinah trdijo, 
da gre za poseg v avtonomi-
jo občin in da jih država s 

Predsednik ustavnega sodišča dr. Janez Čebul) 

tem prikrajšuje za znaten 
del denarja, zato ne bodo 
mogli opraviti obveznih na-
log in načrtovanih razvojnih 
projektov. 

Župan občine Trzin Tone 
Peršak je prepričan, da se 
prihodki, ki jih država od-
stopa občinam, ne morejo 
Stcti za lastne vire, takšni so 

lahko le tisti, na katere lah-
ko občina vpliva s svojo last-
no politiko. Tako je denimo 
na prejšnji delež dohodnine 
lahko vplivala z vlaganjem v 
podjetništvo, gradnjo stano-
vanj in podobnimi razvojni-
mi nalogami, sedaj pa za to 
občine ne bodo več motivi-

V vladi, ki sta jo na javni 
obravnavi ustavnega sodišča 
zastopala ministra za lokal-
no samoupravo Ivan Žagar 
in za finance Andrej Bajuk, 
zatrjujejo, da je zakon pravi-
čen, ker pomeni enakoprav-
nejšo obravnavo občin. Prej 
so bili prihodki od dohodni-
ne neenakomerno razpore-
jeni, zaradi česar je večina 
občin prejemala tako ime 
novano finančno izravnavo 
Novi zakon naj bi zagotav 
Ijal enako obravnavo držav 
Ijanov, saj enakomerno fi 
nancira obvezne naloge ob 
čin, ki so primerljive znotraj 
države. Sicer pa novi zakon 
občinam prepušča več last-
nih virov, za razvoj bodo 
lahko kandidirale tudi na 
razpisih za evropska sred-
stva, pravita ministra. Pri-
manjkljaj, ki ga ta čas čutijo 
štiri občine, naj bi se po za-
gotovilu vlade v petletnem 
prehodnem obdobju počasi 
zmanjševal. 

UusgANA 

Slovenija v znannenju Svetega pisma 
Svet krščanskih cerkva v Sloveniji je razglasil leto 2007 za 
leto Svetega pisma, zato bo letos poleti še posebej v Ljublja-
ni nekaj pomembnih prireditev. Osrednji dogodek bo julijski 
svetovni kongres bibllcistov, največjih poznavalcev in pro-
učevalcev Svetega pisma. Že v četrtek, 14. junija, pa bodo v 
cerkvi-sv. Jožefa v Ljubljani odprli razstavo o Svetem pismu 
7 naslovom Živa beseda. Odprta bo do konca julija. Pred-
stavljene bodo različne Izdaje In prevodi Svetega pisma. Od-
bor za organizacijo leta Svetega pisma pod vodstvom kopr-
skega pomožnega škofa dr. Jtrlja Bizjaka pripravlja tudi 
mednarodni biblični festival glasbe in plesa s svetopisem-
sko vsebino. J. K. 

LJUBLJANA 

Nezadovoljni s predlogom zakona o zdravilstvu 
Državni zbor je na majskem zasedanju obravnaval predlog 
zakona o zdravilstvu, ranj pa so se konec tedna odzvali 
zdravllci, ki so sodelovali na celjskem sejmu. S predlaganim 
zakonom, ki je šel skozi prvo obravnavo, so zelo nezadovolj-
ni, saj zakonodajalec ni upošteval številnih predlogov, ki jih 
je nanj naslovil zdravilski ceh. Največ kritike naslavlja na 
ustanovitev zdravilske zbornice, urejanje področja zdravil-
stva kot pridobitne dejavnosti z registracijo podjetja, na po-
imenovanje pojma zdravilec In zdravilstvo, na določanje 
metod In področij zdravilstva, pridobivanje ustrezne stro-
kovne usposobljenosti, poklicnih kvalifikacij In licenc ter ne-
združljivost poklicev zdravnika In zdravllca. D. Ž. 

Skrb za okolje v Smledniku bo še večja 
MATEVŽ PINTAR 

Smlednik - Entente Florale je 
mednarodno hortikultumo 
tekmovanje, ki v Evropi pote-
ka že od leta 1977 in danes 
združuje 17. držav članir. If>-
tos Slovenijo v eni izmed tek-
movalnih kategorij zastopa 
Smlednik. Zanimalo nas je 
torej, ali bodo prebivalci iz 
tega razloga letos še bolj skr-
beli za urejanje okolice in 

Kako nujna se vam zdi obnova ceste 
od Valburge do Trboj? 

N I p o t r e b e 
2% 

io-aja samega. Kar dobre tri 
četrtine sodelujočih pravi, da 
bo njihova skrb za okolje le-
tos še večja, 20 odstotkov pa, 
da to na njihovo skrb za ure-
janje kraja ne bo vplivalo. 

Prebivalce Smlednika smo 
nato povprašali, kako nujna 
se jim zdi obnova ceste od 
Valburge do Trboj. Velika 
večina meni, da je to zelo 
nujno oziroma da bi bilo do-
bro (skupaj kar 96 odstot-

kov), in le malo je takšnih, Id 
te potrebe ne vidijo oziroma 
se niso opredelili. Kar 84 od-
stotkov anketirancev podpira 
tudi obnovo Starega gradu, 
drugi obnove ne podpirajo. 

Povabilu za .sodelovanje v 
tokratni raziskavi se je očzva-
lo 161 prebivalcev Smledni-
ka, skupaj pa smo poklicali 
273 gospodinjstev. 83 sodelu-
jočim smo v zahvalo podarili 
štiri brezplačne izvode Go-

renjskega gbsa. Vsem sode-
lujočim gre lepa zahvala za 
prijaznost, nagrajencem pa 
želja po prijetnem branju na-
šega časopisa. Za vse, ki v 
novicah iz Gorenjske in od 
drugod posebej uživate in bi 
radi časopis redno prejemali 
na dom, smo pripravili ugod-
ne naročniške f>ogoje. Vaše-
ga klica bomo veseU v Klic-
nem centru slepih na 
04/517-00-00. 

N » i 6 i 

Ali bost« lelos, ko Smlednik ocenjujejo, še bolj skrbeli ra 
urejanje okolice in kraja samega? 

N e 
20% 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si


AKTUALNO info&g-glas.si 

Kritika predsednika s Kokrice 
Mestni občini Kranj skuša odbor za urejanje okolja pri KS Kokrica preprečiti gradnjo centra za 
ravnanje z odpadki v Tenetišah. Miran Hude z Mlake pojasnjuje razloge za nasprotovanje. 

STOJAN SAJE 

Tenetiše, Kokrica - Prejšnji 
teden je svet Mestne občine 
Kranj potrdil pogodbo o sofi-
nanciranju gradnje Centra 
za ravnanje s komunalnimi 
odpadki Tenetiše in pogodbi 
z vodstvi krajevnih skupno-
sti Tenetiže ter Kokrica. Kot 
je pred sejo poudaril župan 
Damijan Peme, ob več kot 
tretjini odpadkov na Gorenj-
skem kranjska občina čuti 
odgovornost za ureditev pro-
blematike z odpadki. Bre-
men ne želi prelagati na dru-
ge, zato predlagajo možno 
rešitev v lastni občini. Grad-
njo centra za obdelavo od-
padkov v Tenetišah narekuje 
več prednosti. 

V Tenetišah je sedanja de-
ponija odpadkov, ob kateri 
lahko postavijo center za rav-
nanje z odpadki. Ker je tam 
vsa komunalna oprema in je 
večina zemljišč v lasti J P Ko-
munala Kiaiij, je projekt re-
lativno lahko izvedljiv. Vsi 
centri bodo morali delovati 
po evropskih standardih, kar 
bodo kontrolirali. Za center 
bo možno pridobiti 13 mili-
jonov evrov iz evropskih 
skladov za 18 milijonov ev-
rov vredno naložbo. Sodo-
ben center za ravnanje z od-
padki bi 7 Tenetišah spreme-

Tak je pogled na odlagalno polje deponije Tenetiše v smeri proti Mlaki. 

Stališči predsednikov 
krajevnih skupnosti 

Damjan Vetemik, KS Te-
netiše: "V svetu KS ocenjuje-
mo, da se večina ljudi strinja 
z nujnostjo dokončne ure-
ditve deponije Tenetiše. 
Tako stanje, kot je sedaj, se 
ne more nadaljevati. Če bo 
zgrajen sodoben center, bo 
še bolj oddaljen od vasi proti 
zahodu. Ostanek odpadkov 
bo manjši, večja pa bo tudi 
kontrola nad postopki. Ko-

ško obremenitev okolja. 
Zato je svet KS podprl idejni 
načrt za center Tenetiše. Po-
membno je, da naš kraj lah-
ko pridobi dodaten denar od 
o b ^ e . Težko je reči, koliko 
ljudi se s tem strinja. Prihod-
nje dni bomo vsem gospo-
dinjstvom poslali letak z in-
formacijo, kaj je vsebina do-
govora z MO Kranj in kakš-
ne so prednosti centra za 
ravnanje z odpadki. Za 4. ju-
nij smo sklicali sejo sveta 
KS, na kateri bomo skušali 

Igor Hribar 

nil sedanji način zbiranja in 
odlaganja odpadkov. Zaradi 
zaprtega tipa obdelave bi se 
vplivno območje zmanjšalo 
na vsega tristo metrov, sta-
novanjski objekti pa so od 
predvide.ne lokacije odmak-
njeni vsaj sedemsto metrov. 
Za odlaganje bo ostalo le še 
okoli dvajset odstotkov vseh 
odpadkov. Ob gradnji centra 
bi rešili tudi sanadjo sedanje 
deponije. V centru je predvi-
denih 40 delovnih mest. 
Prebivalci bi imeli nižje stro-
ške za odlaganje odpadkov. 
Mestna občina Kranj pa bi 
pridobila rento. Del rente bi 
namenila za dopolnitev raz-
voja krajevnih skupnosti 
Tenetiže in Kokrica. Z njima 
je Že sklenila pogodbo o 

• sodelovanju pri projektu. 

Damjan Veternik 

munala Kranj je postala bolj 
odprta za sodelovanje s kra-
jem. Dogovarjamo se tudi o 
možnosti ceriejšega kompo-
stiranja odpadkov. Poleg 
tega smo upoštevali predno-
sti, ki jih MO Kranj obljublja 
naši krajevni skupnosti. Pre-
bivalce bomo podrobno sez-
nanili z vsem, kar smo se do-
govorili. Kmalu bomo pova-
bili na sestanek tudi člane 
odbora za okolje iz prejšnje-
ga mandata." 

Igor Hribar, KS Kokrica: 
"Zadovoljni smo, da nas je 
MO Kranj povabila k pogo-
voru o načrtih za Tenetiše. S 
tem bo povrnjeno zaupanje, 
ki je bilo prej omajano. Reši-
tev problemov 2 odpadki vi-
dimo v ureditvi sodobnega 
centra, ki bo zmanjšal ekolo-

Miran Hude 

uskladiti mnenja z odborom 
za urejanje okolja. Z občino 
bomo organizirali tudi ogled 
podobnih centrov drugod." 

Odločno nasprotovanje 

Miran Hude z Mlake: "Od 
januarja 2004 se je s proble-
matiko odpadkov ukvarjal 
samostojni odbor za varstvo 
okolja Kokrica, v katerem je 
bilo približno dvajset članov. 
Decembra lani smo se trije 
krajani Mlake pridružili 
trem članom sveta KS Kokri-
ca v odboru za urejanje oko-
lja. Prejšnji teden je predsed-
nik KS Kokrica brez vednosti 
našega odbora in krajanov 
Mlake dal soglasje lokalne 
skupnosti Mestni občini 
Kranj za lokacijo centra Te-

netiše. Mnenje nekaterih na 
Mlaki je, da je Igor Hribar 
prodal osemsto vaščanov v 
zameno za nekaj investicij 
na območju Kokiice. Na seji 
sveta MO Kranj je članica 
odbora Marjeta Terčelj obve-
stila svetnike, da lokalna 
skupnost nasprotuje gradnji 
regijskega centra in tudi po-
daljšanju dovoljenja za obra-
tovanje deponije Tenetiše po 
31. oktobru 2007." 

Sogovornik je povedal, da 
je njihov odbor v preteklosti 
preprečil načrtovano širitev 
deponije Tenetiše v smeri 
naselja Mlaka. Tokratno 
mnenje lokalne skupnosti so 
kranjski svetniki ignorirali. 

. Zato bodo ta teden dali vlogo 
na Ministrstvo za okolje in 
prostor RS z zahtevo, da po-
stanejo stranke v postopku 
odločanja o podaljšanju 
obratovalnega dovoljenja za 
deponijo Tenetiše. 

"Svetniki so sami ugotovi-
li. da je stanje na deponiji 
nevzdržno. Iz laslnili izku-
šenj vemo, da inšpekcije sla-
bo nadzorujejo obratovanje, 
za nepravilnosti pa ne izre-
kajo sankcij. Če bi zgradili 
regijski center, bi bilo nase-
lje Mlaka še bolj obremenje-
no s prometom komimal-
nih vozil. Analize strokov-
njakov so dokazale, da je lo-
kacija Tenetiše najslabša 
glede poroznosti tal. Poleg 
tega je sredi krajinskega par-
ka. Računamo na zdravo pa-
met pri izbiri lokadje bodo-
čega centra za odpadke. Ne 
dvommio, da bo ob spošto-
vanju pravne države po 1. 
novembru 2007 na Mlaki 
praznik. Komunalnim vozi-
lom bodo morali prepoveda-
ti dostop na deponijo Tene-
tiše, ker ne bodo iq}olnjene 
zahteve glede izcednih vod, 
požarnega pasu in čistilne 
naprave na odlagališču," jc 
Miran Hude naštel razloge 
za nasprotovanje. 

Lokacija centra do počitnic 
Poslovni odbor konzorcija CERO bo določil 
lokacijo centra za ravnanje z odpadki do konca 
junija. V igri tudi Tenetiše. 

STOJAN S A J E 

Kranj - Zadnji dan letošnje-
ga maja se je v Kranju sestal 
poslovni odbor konzorcija 
CERO. Kot je po seji pove-
dal predsednik Janko S. Stu-
šek, so obravnavali tudi 
predlog kolegija glede mož-
nih lokacij gorenjskega cen-
tra za ravnanje z odpadki. 
To so bile Mala Mežakla v 
občmi Jesenice, Kovor v ob-
čini Tržič, DIRO v občini 
Radovljica in Tromeja v ob-
čini Naklo. Mestna občina 
Kranj je predlagala še loka-
djo Tenetiše. Gre za celovi-
to rešitev obdelave in odla-
ganja odpadkov za dvesto ti-
soč prebivalcev. Kolegij 
CERO bo v desetih dneh 
ocenil vse j>onudbe. Na tej 
podlagi bo poslovni cdbor 
do konca junija sprejel odlo-
čitev o najbolj primerni lo-
kaciji in z njo seznanil vse 
članice konzorcija. 

Sekretarka na Ministrsts^u 
za okolje in prostor Bernarda 
Podlipnik je pojasnila, da 
bodo primernost lokacij 
ovrednotili po več merilih. 
Upoštevali bodo vplive na 
okolje, umestitev v prostor, 
ekonomski vidik (vključno s 
stroški sanadj deponij), last-
ništvo zemljišč, možnosti ka-
pacitet, hitrost izvedljivosti 
projekta in lokalno sprejem-
ljivost. Kot je poudarila, mo-
rajo župani pridobiti soglasje 
okolja, kjer bo stal bodoči 
center. Napovedala je, da bo-
sta občini Domžale in Kam-
nik najverjeUieje pristopili k 
ljubljanskemu projektu za 
ravnanje z odpadki. Za fi-
nanciranje iz kohezijskega 
sklada so Bruslju prijavili pet 
večjih projektov iz Gorenj-
ske, med katerimi je center 
za ravnanje z odpadki še 
brez lokscije. Določiti jo bo 
treba kmalu, da bo možna 
realizadja projekta. 

Vitamin dneva! 
samo v torek, 5.6. in sredo, 6. 6. 2007 

0,99 EUR 
• 237.2« SIT 

« , , Okrogli JajtcHI, 
cenazakg 
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Gorenjski Glas 
ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak 

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE 
Jože <o5niek, Cveto Zaplotnik 

UREDNIŠTVO 
NOVINARJI - UREDNIKI: 

BoSljan Bogataj, Alenb Ban, Igor Kavčč, Jože Košnjek, Suzana P. Kovafič, 
Uria Petemel, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilma Stanovnik, Cveto Zapk)tnik, 

Dania Zavil Žlebir, Štefan Žargi; 
stalni sodelavd: 

Maja Bcrtonccij, Matjaž Crcgorič, Milena MiklavSč, Miha Naglič, 
Jasna Paladin, Marjeta Smolnikar, Simon Šjbic, Igor Žerjav 

OBUKOVNA ZASNOVA 
Jemej Stritar, Tridkel 

TEHNIČNI UREDNIK 
Crega Flajnik 

FOTOGRAFIJA 
Tina Doki Corazd Kav6č, Gorazd Šinik 

LEKTORICA 
MaijetaVozIk! 

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA 
Mateja Žvižaj 
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PREDDVOR 

Ogledali so si preddvorske gradove 

članice študijskega krožka pri Medobčinskem društvu sle-
pih in slabovidnih Gorenjske, ki ga je letos vodila Natalija 
Žitnik, so si pod vodstvom predsednice Turističnega druš-
tva Preddvor MIrjam Pavlič ogledale preddvorske gradove. 
Tema letošnjega krožka so bili namreč gradovi, članice 
same so med letom predstavile deset gradov na Sloven-
skem, med njimi tudi štiri preddvorske, o katerih je pred leti 
napisala knjižico geografinja Helena Križaj, letos pa jo je 
krožek povabil tudi na predavanje o njih. Na gradu Turn je 
članice krožka sprejela strokovna pisateljica Mira Delavec in 
jim spregovorila o tukajšnji prebivalki, prvi slovenski pisate-
ljici josipini UrbančičTurnograjski. Pred ogledom preddvor-
skih gradov je skupina obiskala tudi grad Brdo in se spreho-
dila po njegovem parku. D. Ž. 

Š E N Č U R 

Denar za cesto je v proračunu 

"Denar za cesto Britof-Hotemaže je zagotovljen," je na zadnji 
seji občinskega sveta zatrdil šenčurski župan Miro Koželj. Kot 
je pojasnil, so se v krajevnih skupnostih Visoko in Hotemaže 
pojavili dvomi, da v državnem proračunu ni predvidenega de-
narja za gradnjo manjkajočega odseka regionalne ceste. "V le-
tošnjem državnem proračunu je za cesto namenjeno 280 tisoč 
evrov, v naslednjem letu skoraj 1,6 milijona evrov, v proračunu 
za 2009 pa dobra dva milijona evrov. Če pa bo teh sredstev 
premalo, so nam na direkciji za ceste obljubili, da bodo našli 
tudi dodaten denar," je razložil Koželj in dodal, da bodo loka-
cijski načrt za regionalno cesto v občinah Šenčur in Kranj v jav-
no obravnavo dali že v juniju. S. Š. 

Svet zavoda 
OSNOVNE SOLE HELENE PUHAR KRANj 
KIDRIČEVA 51 
4000 KRANj 

razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA/-ICE 

Kandidat/ ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice iz-
polnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno 
z Z a k o n o m o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
- Z O F I (Ur. I. RS, št. 9 8 / 0 5 - u radno prečiščeno besedilo in 
1 2 9 / 0 6 ) . 

Izbrani / - a kandidatska bo imenovan/- a za dobo 5 (pet) let. 

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2007 . 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (po-
trdila o izobrazbi, o nazivu, o opravljenem ravnateljskem Izpitu, 
potrdilo Iz kazenske evidence o nekaznovanosti, program vode-
nja zavoda), s kratkim življenjepisom In dosedanjimi delovnimi 
izkušnjami pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov Svet 
Osnovne šole Helene Puhar Kranj, Kidričeva 51, 4 0 0 0 Kranj, s 
pr ipisom ZA RAZPIS ZA RAVNATELJA. 
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zako-
nitem roku. 

- Pesniška zbirka, popestrena 
~ 2 ugankami. Pripoveduje o 

življenju in predstavlja skice 
spominov, dognanj in resnice. 

Knjigo lahko kupite na 
Gorenjskem glasu, Zoisova 1 
v Kranju, od 7. do 15. ure, jo 
naročite po tel.: 04 /201 42 41 ali 
e-pošti: narocnlne@g-glas.si. 

Cena:10 EUR (2.3963111. 
Naročnikom priznamo 2 0 % popust! 

Bled vrnili v srednjeveški čas 
Igralska skupina viteza Gašperja Lambergafja je, skupaj z gosti iz Slovenije in tujine, poskrbela, da 
smo se za nekaj ur vrnili v srednji vek. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Bled - Fantje in dekleta, 
možje in žene v sred-
njeveških oblačilih, ki so 
obiskovalce minulo soboto 
na blejskem gradu, nato pa 
še na promenadi v središču 
Bleda zabavali s plesi, meče-
vanjem, lokostrelstvom in 
vragolijami z ognjem, so si 
želeli, da bi nas vsaj za 
nekaj trenutkov vrnili v nek-
danje čase. Čeprav je tako 
njih kot občudovalce nji-
hovih veščin občasno 
namočil dež, so člani 
igralske skupine viteza 
Gašperja Lambergerja z 
gosti ter skupaj z organiza-
torji z Zavoda za kulturo in 
turizmom Bled poskrbeli, 
da bo prvi srednjeveški dan 
vsem ostal v lepem 
spominu. Tudi tistim, ki so 
obiskali srednjeveško 
tržnico na parkirnem pros-
toru pod gradom, kjer je 
bilo mogoče kupiti različne 
izdelke rokodelcev, grajski 
kuharji pa so poskrbeli, da 
nihče z Bleda ni odšel lačen. 

Da smo se res vrnili v 
stare čase, so na blejski 

Blizu sto nastopajočih na srednjeveškem dnevu na Bledu je gledalce navduševalo s 
srednjeveškimi plesi, pa tudi z mečevanjem in vragolijami z ognjem. 

promenadi poskrbeli tudi 
lastniki starodobnih avto-
mobilov, ki so svoje lepotce 
pripeljali iz vseh koncev 
Slovenije, tudi njim pa ni 
manjkalo občudovalcev. 

"Bled je s srednjeveškim 
dnevom dobil še eno prire-

ditev, ki naj bi ob mnogih 
drugih postala tradicional-
na. Obiskovalci so bili nav-
dušeni, in to je za vse nas 
organizatorje lepa spodbu-
da. Prav tako smo v pom-
ladanskih mesecih zado-
voljni z obiskom gostov na 

Bledu, saj jih je bilo aprila 
kar 23 odstotkov več kot 
lani, boljši obisk gostov od 
lanskega pa beležimo tudi v 
mesecu maju," je po prire-
ditvi povedala direktorica 
Turizma Bled Eva Štravs 
Podlogar. 

Kamp Špik nameravajo podreti 
Del domačinov napoveduje referendum za ohranitev kampa. 

U R Š A P E T E R N E L 

Gozd-Martuljek - V Gozd-
Martuljku že od leta 1965 de-
luje Kamp Špik, ki je odprt 
vse leto. Kamp je priljubljeno 
polemo bivališče predvsem 
za domače goste, Id imajo v 
njem nameščene prikolice. 
Zadnja leta se je veliko ugiba-
lo o usodi kampa, zdaj pa je 
lastnik Hit Alpinea pripravil 
načrte obnove celotnega ob-
močja kampa in bližnjega 
hotela Špik. Načrte je kraja-
nom predstavil direktor 
družbe Hit Alpinea Aleš To-

polšek na nedavni slovesno-
sti ob krajevnem prazniku. 
Kot načrtujejo, naj bi stari del 
hotela Špik podrli ter na nje-
govem mestu zgradili vodni 
park s spremljajočo ponud-
bo, ohranili pa naj bi tudi ho-
telske sobe. Novejši del hote-
la naj bi prenovili, kamp pa 
odstranili in zgradili bunga-
love, uredili prostor za avto-
dome in razna igrišča, zgra-
dili pa naj bi tudi novo trgovi-
no. Odstranitvi kampa pa del 
domačinov močno nasprotu-
je. Jože Zupančič, ki je tudi 
občinski svetnik, je tako na 

zadnji seji občinskega sveta v 
Kranjski Gori od župana za-
hteval, da občina ne podpre 
načrtov družbe Hit Alpinea 
in ne dovoli spremembe na-
membnosti tega prostora. 
"Prepričan sem, da je mogo-
če kamp postaviti na nove te-
melje, sicer pa naj ga vrnejo 
turističnemu društvu v kra-
ju!" je zahteval Zupančič, ki 
je napovedal zbiranje podpi-
sov in referendum za ohrani-
tev kampa. Manj ostri so v 
Krajevni skupnosti Rute, saj 
je predsednik Ak)jz Hlebanja 
dejal, da tovrstnega referen-

Svetniki za pokrajino Zgornja Gorenjska 
A N A H A R T M A N 

Žirovnica - Žirovniški občin-
ski svetniki so minuli četrtek 
na zadnji seji razpravljali o 
ustanovitvi pokrajine Zgor-
nja Gorenjska, še pred tem 
pa je župan Leopold Pogačar 
povedal: "Če se Gorenjci raz-
delimo na dve {»krajini, bo 
več razvojnih sredstev. Med 
občinami na Gorenjskem so 
velike razlike; Zgornjo Go-
renjsko povezujejo turizem, 
kmetijstvo, narava ... Prepri-

čan sem, da bi manjše obči-
ne, kot je naša, v enotni go-
renjski regiji izgubile suvere-
nost. Mogoče nimamo veliko 
možnosti za ustano^tev 
Zgornje Gorenjske, a če dr-
žava namerava ustanoviti po-
krajine, ki nimajo ne zgodo-
vinske ne teritorialne ne kul-
turne zasnove, se lahko tudi 
mi zavzemamo za svojo po-
krajino. Imela bi 81 tisoč pre-
bivalcev, a jih imajo nekatere 
druge pokrajine še manj." 
Nekateri svetniki so kljub 

temu imeli pomisleke, češ 
da pogrešajo podrobnejše 
analize, kaj naj bi prinesla 
pokrajina Zgornja. Gorenj-
ska, in da bo Žirovnica majh-
na občina tako v skupini os-
mih kot osemnajstih občin. 
Na koncu so vendarle spreje-
li predlog za začetek ustano-
vitve pokrajine Zgomja Go-
renjska in podprli nastanek 
sveta za njeno ustanovitev, 
županu pa naložili, da jih na 
sejah obvešča o aktivnostih 
in odločitvah v zvezi s tem. 

duma ne bodo podprli. "Pro-
jekti družbe Hit Alpinea pri-
našajo v kraj razvoj, ki ga zad-
nja leta v Gozd-Martuljku ni 
bilo. V krajevni skupnosti si 
želimo razvoj in nismo že 
vnaprej uperjeni proti vsem 
investitorjem," je dejal Hle-
banja. Ob tem je dodal, da 
bodo na pogovorih z vod-
stvom družbe Hit Alpinea 
vendarle skušali doseči, da bi 
ohranili vsaj polovico kampa. 
Obenem si bodo prizadevali, 
da bi Hit Alpinea vlagal tudi 
v ureditev komunalne infra-
strukture v kraju. 

BLED 

Pokojninski forum 

Od četrtka do sobote bo na 
Bledu mednarodni forum, 
na katerem bodo priznani 
strokovnjaki iz Slovenije in 
tujine govorili o pokojnin-
skih reformah. Predstavili 
bodo svoje poglede na to 
tematiko ter primerjali iz-
kušnje z reformami pokoj-
ninskih sistemov, ki so nuj-
no potrebne v starajoči se 
družbi. Na Bledu ob dvajse-
tih predavateljih pričakujejo 
tudi okoli sto trideset udele-
žencev. V. S. 

mailto:infd@g-glas.si
mailto:narocnlne@g-glas.si
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Rekordni Županov tek 
Na tradicionalnem sedmem Županovem teku na Brdu je v soboto nastopilo 1075 tekačev. 

V A L E R I J A C E N Č U R 

Brdo pri Kranju - Po jutra-
njem dežju pretekle sobote 
se je na Brdu zbrala množi-
ca ljudi, ki so prisostvovali 
letošnjemu že sedmemu 
Županovemu teku. Udelež-
ba je bila rekordna, saj se je 
številka povzpela na 1075 
tekmovalcev. Prireditev je 
humanitarna in je name-
njena Fundaciji Vincenca 
Drakslerja za pomoč odvis-
nikom od drog. Predsednik 
Fundacije Beno Fekonja je 
povedal: "Denar bo letos na-
menjen za reintegracijski 
center v Pristavi pri Trži6i, 
v katerem bodo že ozdrav-
ljeni odvisniki." Skupaj so 
tako zbrali od štartnin okoli 
šest tisoč evrov, od donacij 
družb in podjetij okoli 28 ti-
soč evrov in razne material-
ne pomoči za okoli 23 tisoč 
evrov. 

Obiskovalci so se lahko 
odločili, da bodo tekli ali ho-
dili po daljši progi, ki meri 
osem kilometrov in poi, ali 

pa po krajši, dolgi dva kilo-
metra. Prireditve sta se ude-
ležila tudi novi župan obči-
ne Kranj Damijan Peme na 
dvokilometrski progi, in 
bivši župan Mohor Bogataj, 
ki pa se je odločil za tek po 
daljši poti. Zmagovalca na 
dolgi progi sta bila letos kar 

dva, ki sta hkrati pritekla na 
cUj, in sicer Klemen Dolenc 
iz Vrbja in Stanko Maček iz 
Adergasa; tretji pa je bil sin 
prejšnjega župana Dejan 
Bogataj. Odlično so se odre-
zali t u i tekmovalci na kraj-
ši progi: s samo sedmimi 
minutami in pol je bil prvi 

Bojan Kos, za njim pa sta se 
uvrstila Tomaž Terlc in 
Maks Sekirnik. Najstarejši 
udeleženec je bil star 86 let; 
najštevilnejša družina pa je 
letos štela kar šest članov: 
Matic, Miha, Luka, Fran-
cka, Damjan in Andreja 
Kavčič. 

Podeželje živi in se razvija 
v soboto se je na škofjeloškem Mestnem trgu predstavilo škofjeloško podeželje. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Ško^a Loka - Rdeča nit odprt-
ja petega Tedna podeželja na 
Škofjeloškem je bila pred-
stavitev kmetijskih pridelkov 
in izdelkov na čelu z blagov-
no znamko Dedek Jaka in 
babica Jerca, poleg njih pa še 
drugih lokalnih in regional-
nih znamk, dogajanje pa so 
popestrili s pr i teom znanja 
in veščin, ki so odlikovale 
delo na podeželju v pretek-
losti. Opazili smo klekljarice, 
izdelovalke suhega cvetja, pa 
mlatilce žita s cepci in ročno 
izdelavo tramov. 

"Do maPce nar'dimo 
enga, pol pa še enga," nam 
je v smehu na vprašanje, ko-
liko tramov lahko izdelajo 
trije možakarji, odgovoril 
Jože Bertoncelj iz Podblice, 
ki sta mu pri opravilu poma-
gala brata Vincencij in An-
drej Demšar, nato pa resno 
odgovoril: "Včasih so bili na-
vajeni in so kar hitro delali, 
tako za kozolce kot tudi za 
ostrešja na hišah. Kasneje je 
šlo z razvojem orodja še laž-
je in je to delo lahko oprav-
ljal en delavec." "Iz turšce 
predpražnik devam," je po-
vedala Ivana Dolenc iz Ži-

rov, ki se tovrstnega dela loti 
le še ob posebnih priložno-
stih, saj sicer težko dobi liste 
koruze, ker jo kmetje sedaj 
silirajo. Za zabavo je poskr-
bel ansambel Suha špaga, 
na odprtju pa so nastopile 
tudi mažoretke iz Železni-
kov. 

Kljub občasnemu dežju 
se je na Placu zbralo zavid-
ljivo število obiskovalcev, ob 
boljšem vremenu pa bi se 
organizatorji še bolj veselili. 
"Škofjeloško podeželje je 
prepoznavno po velikem 
številu kmetij z dopolnilni-
mi dejavnostmi, saj jih po-

znamo kar 180. To je v pri-
merjavi s preostalo Sloveni-
jo nadpovprečno," nam je 
povedala Kristina Miklavčič 
iz Razvojne agendje Sora, ki 
napoveduje tudi današnje 
predavanje prof. dr. Marja-
na Simčiča (ob 14. uri na 
upravni enoti) o uravnoteže-
ni prehrani in vplivu genov 
na prehranjevanje posamez-
nika. "Na Ško^eloškem želi-
mo institucije, ki skrbimo 
za razvoj podeželja, poskr-
beti za še večje število delo-
vnih mest," pa je o možno-
stih razvoja podeželja dejala 
Miklavčičeva. 

Aleš Sladojevk županova desna roka 
Suzana Kovačič 

Kranj - "Na javnem razpisu 
za direktorja občinske upra-
ve smo prejeh šest prošenj, 
odločil sem se za Aleša Sla-
dojeviča, ki zelo dobro pozna 
delovanje občine in javne 
uprave. Je tudi uspešen po-
slovnež," je povedal kranjski 
župan Damijan Peme. Sla-
dojevič je na tem delovnem 
mestu začel delati prvega ju-
nija, čeprav je sam še pred 
nekaj meseci trdil, da ga to 
delo ne zanima. "Takrat, ko 
ste me o tem povprašali, še 

ni bilo javnega razpisa. To 
delo sem vzel kot izziv. Zelo 
me tudi razdraži, če ljudje 
pravijo, da se nič ne da spre-
meniti na bolje," je povedal 
Sladojevič in dodal: "Večkrat 
slišim, da sem županu po-
magal pri volilni kampanji 
zato, da bi sam postal direk-
tor občinske uprave. To ne 
drži." 

"Aktualni projekt je Center 
za ravnanje z odpadki v Te-
netišah, sicer pa se problemi 
vlečejo iz preteklih let. Izpo-
stavil bi le najdražje investici-
je, ki jih je treba dokončati 

oziroma začeti v tem manda-
tu. To so gradnja športne in-
frastrukture v Športnem par-
ku Kranj in v Stražišču, ob-
nova Prešernovega gledališ-
ča, koncertna dvorana, ki je 
še ni, ureditev avtobusne po-
staje, gradnja komunalne in-
frastrukture in obnova čistil-
ne naprave," je povedal di-
plomirani sociolog, še ne 34-
letni Kranjčan Aleš Sladoje-
vič, ki je bil v prejšnjem 
mandatu mestni svetnik na 
listi Mladi za Kranj. Prav ta 
lista je tudi podprla kandida-
turo Damijana Pemeta. 
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Obvoznica vse bliže 
v tem mandatu se Mengšu obetajo ključne 
spremembe, napoveduje župan Franc jerič. 

JASNA P A I A D I N 

Mengeš - V Mengšu bodo 
nocoj s slavnostno sejo v kul-
turnem domu počastili ob-
činski praznik, Id ga praznu-
jejo na rojstni dan rojaka, pi-
satelja Janeza Trdine. Ob tej 
priložnosti je župan Franc Je-
rič skupaj s podžupanoma 
Jožetom Vahtarjem in Ale-
šem Janežičem sklical svojo 
prvo tiskovno konferenco in 
novinarjem predstavil po-
membnejše aktivnosti v obči-
ni. 

Ena večjih težav, ki dnevno 
bremenijo Mengšane, je po-
večan promet skozi središče 
mesta in slabo stanje cest, 
zato je toliko pomembnejši 
podatek, da priprave na grad-
njo težko pričakovane obvoz-
nice tečejo po načrtih. "Ob-
voznica Mengeš je v držav-
nih načrtih, povezanih z 
gradnjo povezovalne ceste 
Želodnik-Vodice, zapisana 
prednostno, zato upravičeno 
pričakujemo, da se bo grad-
nja pričela že prihodnje leto. 

Intenzivno poteka izdelava 
projektne dokumentacije, 
občani pa so nas obvestili, da 
so se začeli tudi že odkupi 
zemljišč. V državnem let-
nem planu je za obvoznico 
namenjenih dobrih sedem 
milijonov evrov, občina pa bo 
morala prispevati denar za 
odseke posameznih cest, jav-
no razsvedjavo, pločnike in 
nadvoze, če se bomo za to od-
ločili," je sporočil župan in 
dodal, da bi morala biti ob-
voznica, katere del bodo tudi 
tri krožišča, končana leta 
2009. Za to si po besedah se-
danjega občinskega vodstva 
prizadeva tudi prejšnji župan 
in državnozborski poslanec 
Tomaž Štebe. Do taloat se bo 
občina skupaj z državo lotila 
tudi obnove drugega dela 
Slovenske ceste od Lovca do 
Petrola, dela Gorenjske ceste 
od Pšate do križišča za Topo-
le, celovite ureditve Glavnega 
trga in temeljite večfazne ob-
nove Grobeljske ceste. Ve-
čina omenjenih del se bo za-
čela konec junija. 

ŠKOFJA LOKA 

Evropska konferenca o drogah 

V Ljubljani in Škofji Loki bo od 6. do 9. junija v organizaciji 
EFTC in društva Projekt Človek potekala n . evropska konfe-
renca o rehabilitaciji In politiki do drog (EFTC), sodelovalo 
pa bo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 
Na uvodni slovesnosti 6. junija poleg ministrice Marjete 
Cotman sodelujeta tudi ljubljanski župan Zoran Jankovlč In 
škofjeloški Igor Draksier. V petek bo regionalna tiskovna 
konferenca v Škofji Loki, udeleženci se bodo namenili tudi v 
Sopotnico, kjer že več let uspešno v okviru društva Projekt 
Človek deluje Terapevtska skupnost Sopotnica. D. Ž. 

Vitamifi dneva! 
samo v torek, 5. 6. in sredo, 6. 6.2007 

0,89 EUR 
213,28 Sli 
lubcnira, 
cena ta kg 

5n Dan Mercator 

hit 
universe offun 

V 

Družba Hit vabi študente, ki jih zanima delo krupjeja 
v Igralniško-zabaviščnem centru Korona v Kranjski Gori, 

na tečaj za igre s kartami (black Jack In Hit draw poker) 

Pogoj je V. stopnja izobrazbe katerekoli smeri, status študenta in 
pogovorno znanje nemškega oz. italijanskega jezika. Od kandidatov 
pričakujemo veselje za delo z ljudmi, komunikativnost in osebno 
urejenost. 
Kandidati bodo v mesecu juniju pred začetkom izobraževanja opravili test 
psihomotoričnih sposobnosti in preizkus znanja nemJkega ter italijanske-
ga jezika. Izobraževanje se bo začelo v avgustu, sodelovanje pa je 
predvideno za daljše obdobje, predvsem med vikendi. 

Pisne prijave z življenjepisom, zaključnim spričevalom, potrdilom o vpisu 
v šolsko leto 2006/2007, potrdilom o državljanstvu, rojstnim listom In 
potrdilom, da niste v kazenskem postopku, 

pošljite do 12 .6 .2007 na naslov: 

Hit, d. d.. Nova Gorica, Razvoj kadrov 
Delpinova 7a, SOOO Nova Gorica 



UPOKOJENCI 

Starejši pomagajo 
starejšim 
Anketa med starejšimi razkriva tudi primere 
slabe oskrbe, osamljenosti in nasilja. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Društvo upokojencev 
Kranj se je predlani vključilo v 
projekt Starejši za boljšo kako-
vost življenja doma, s katerim 
želijo ugotoviti potrebo po po-
moči starejšim, ki živijo 
doma, in organizirati različne 
oblike pomočL Kot je poveda-
la koordinatorka projekta Mija 
Pavlin, bodo v okviru projekta 
obiskali vse nad 69 let stare 
občane in jih zaprosili za sode-
lovanje v anketi, s katero želijo 
ugotoviti kakovost njihovega 
bivanja, potrebo po pomoči, 
osebno počutje, druženje in 
preživljanje prostega časa. Do-
slej so društvene prostovoljke 
anketirale okrog šeststo sta-
rejših, vseh je po evidencah 
nekaj manj kot dva tisoč, 
uradnega seznama pa zaradi 
varstva osebnih podatkov ne 
dobijo. V anketi med drugim 
sprašujejo, koliko rednih 
obrokov hrane imajo na dan, 
kakšno pomoč potrebujejo, 
ali bi sprejeli pomoč prosto-
voljcev, se kdaj počutijo 
osamljene, ali imajo stike s 
sorodniki in sosedi ... "Vsi 
upokojenci, razen redkih iz-
jem, so pripra>djeni sodelovati 
v anketi, so pa tudi primeri, ko 
želijo odgovarjati na vprašanja 

Mija Pavlin 

brez navzočnosti zakonca oz. 
mlajših," pravi Mija Pavlin in 
poudarja, da je zloraba poda-
tkov izključena in da jih upo-
rabljajo le za izvajanje projek-
ta. In kaj ugotavljajo na podla-
gi anket? "Predvsem tisti sta-
rejši, ki živijo sami ali so slabo 
oskrbovani, si želijo v dom ali 
boljšo oskrbo na domu, sliši-
mo tudi za primere fizičnega, 
psihičnega in finančnega na-
sUja nad starejšimi, velik pro-
blem je osamljenost ..." V 
društvu so na podlagi vprašal-
nika v več kot dvajsetih pri-
merih že zaprosili za pomoč 
pristojne službe, okrog dvaj-
set starejših so znova obiskali, 
s problematiko pa bodo sez-
nanili tudi občino. 

KOMENDA 

Podelili diplome kolesarjem 

Člani Društva upokojencev Komenda so v zadnjem mesecu 
organizirali vrsto športnih tekmovanj. V okviru občinskega 
praznika so pripravili šahovsko tekmovanje za pokal DU 
Komenda, šahisti pa so se udeležili tudi ekipnega prvenstva 
Gorenjske, kjer so Marjan Karnar, Anton Trebušak, Vlado 
Kohek in Peter Plevel osvojili četrto mesto. Balinarska sek-
cija DU je na balinišču na Podborštu organizirala prvenstvo 
vasi občine Komenda, na katerem so slavili Moščani. Tudi 
kolesarji so prispevali k praznovanju občinskega praznika, 
saj so podelili diplome za kolesarje, ki so na štirinajstih tu-
rah prejeli največ točk. Med ženskami je slavila Angelca 
Hočevar, med moškimi pa Filip Železnik.). P. 

TRŽIČ 

Vsak četrtek na Debeli rtič 

Društvo upokojencev Tržič vabi 12. junija na planinski po-
hod na Ogrisovo planino v Avstriji, 14. in 21. junija na 
kopanje v Izolo ter 23. junija na izlet na Sv. Višarje in v Trbiž. 
28. junija se bodo udeležili srečanja slovenskih upokojencev 
na Pohorju. Julija in avgusta bodo vsak četrtek pripravili 
kopalni izlet na Debeli rtič, prvič bo 5. julija. C. Z. 

Delali naj bi čim dlje 
s predlaganimi spremembami zakona o pokojninskem zavarovanju naj bi spodbujali čim 
kasnejše upokojevanje. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Na ministrstvu 
za delo, družino in socialne 
zadeve so v petek predstavili 
predlagane spremembe za-
kona o pokojninskem in in-
validskem zavarovanju. Kot 
je povedal državni sekretar 
Marko Štrovs, naj bi s pred-
laganimi spremembami 
spodbudili delavce, da bi 
čim dlje ostali zaposleni, 
omogočili prostovoljno 
vkljufitev v obvezno zavaro-
vanje tudi ljudem, ki prilož-
nostno opravljajo začasna 
ali občasna dela, razširili 
možnosti kombiniranja de-

' lovne aktivnosti in upokojit-
ve, zagotovili učinkovitejši 
nadzor zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarova-
nje nad uživalci pravic in 
uveljavili še nekatere druge 
spremembe. 

Spremembe pri delni 
pokojnini 

Že sedanji zakon finanč-
no spodbuja delavce k čim 
kasnejši upokojitvi, s pred-
laganimi spremembami za-

' kona pa naj bi se jim pokoj-
nina z vztrajanjem v zapo-
slitvi tudi po izpolnitvi upo-
kojitvenih pogojev poveče-
vala proporcionalno (ne več 
degresivno) in tudi odstotki 

povečanja navzgor ne bi bili 
več omejeni. Delavci, ki 
bodo ostali zaposleni po do-
polnitvi polne upokojitvene 
starosti (moški 63 in ženske 
61 let), bodo za vsak dodat-
ni mesec dela prejeli za 0,3 
odstotka višja pokojnino, 
torej za eno dodatno leto 
dela 3,6 odstotka višjo po-
kojnino. Če se bodo upoko-
jili pred polno upokojitveno 
starostjo, se jim bo za enak 
odstotek znižala pokojnina, 
odbitkov pa naj bi bile po 
novem deležne tudi ženske. 

Po sedanjem zakonu se 
lahko delno upokojijo le za-
varovanci, ki so v rednem 
delovnem razmerju, po no-
vem naj bi to omogočili tudi 
vsem samozaposlenim in 
poslovodnim osebam, ki so 
hkrati družbeniki. Upravi-
čenci do delne pokojnine 
bodo lahko poljubno izbira-
li delovni čas, pogoj je naj-
manj dve uri dela dnevno, 
po sedanji ureditvi je pogoj 
polovičen delovni čas. 

Učinkovitejši nadzor 
zavoda 

Da bi preprečili zlorabe 
pri uživanju pravic, ki izha-
jajo iz invalidnosti, telesne 
okvare ali potrebe po pomo-
či in postrežbi, bo zavod 
lahko kadarkoli pozval zava-

Državni sekretar Marko Štrovs 

rovanca na kontrolni pre-
gled in ugotovil, ali še izpol-
njuje pogoje za uživanje 
pravic. Poslovodne osebe 
bodo lahko same določile 
osnovo za plačevanje pri-
spevkov, zakon bo predpi-
sal le spodnjo mejo. Samo-
zaposlenim in kmetom naj 
bi ukinili zgornjo omejitev 
višine zavarovalne osnove 
in jim s tem omogočili, da 
vplivajo na povečanje po-
kojninske osnove z izbiro 
višje zavarovalne osnove. 
Za delodajalce, ki bodo za-
poslovali starejše oz. ohra-

njali starejše v zaposlitvi, 
predvideva zakon delne 
oprostitve plačila prispev-
kov. Delodajalec naj bi za 
delavca, starejšega od 60 
let, plačeval le polovico pri-
spevka za pokojninsko za-
varovanje, za delavca, sta-
rejšega od 63 let, pa naj bi 
ga oprostili plačila prispev-
ka. V svetu zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zava-
rovanje naj bi zmanjšali šte-
vilo vladnih predstavnikov v 
korist večjega števila pred-
stavnikov sindikatov in de-
lodajalcev. 

Priznanje Valterju Horvatu 
JASNA PALADIN 

Komenda - Valter Horvat je 
znano ime med gorenjski-
mi upokojenci, predvsem ti-
stimi, ki jih družijo folklora 
in gledališki nastopi. Ne-
utrudno, kar polnih 47 let se 
namreč z veliko znanja in 
dobre volje že trudi na kul-
turnem področju v Komen-
di, kjer je zadnja leta nepo-
grešljiv pri vseh dogodkih, 
ki jih prirejajo upokojenci. 
Že v mladosti se je na Pod-
borštu, od koder je doma. 

pridružil dramski skupini 
in se seznanil z režiserskim 
delom. Pred dobrimi štiri-
desetimi leti je ustanovil fol-
klorno skupino, a je moral 
prostovoljno udejstvovanje 
zaradi službe za nekaj časa 
postaviti na stran. Ko se je 
pred leti pridružil upokojen-
cem, je njegova ljubezen do 
gledališke dejavnosti in fol-
klornega plesa ponovno pri-
šla na piano. Že pet let 
uspešno vodi Folklorno sku-
pino DU Komenda, ki je 
pod njegovim strokovnim Valter Hon/at 

vodstvom opravila prek 170 
nastopov po vsej Sloveniji. 
Prav Valterju Horvatu se 
upokojenci lahko najbolj za-
hvalijo, da je skupna prire-
ditev društev iz Komende, 
Vodic in Cerkelj z naslovom 
Skupaj se imamo fletno v 
dveh letih postala zelo pri-
ljubljena. Njegovega priza-
devnega dela v teh letih niso 
opazili le upokojenci, am-
pak tudi drugi občani, zato 
mu je župan Tomaž Drolec 
pred dnevi podelil zlato ob-
činsko priznanje. 

Še lepši z naročnino na 
Gorenjski glas! 
Spomladansko darilo - podarimo 
vam darilni bon v vrednosti 
41 ,73 E U R (10.000 SIT) za 
storitve Mega Care Studia Kranj: 
masaža, odprava celulita in strij, 
hujšanje, povečanje prsi, nega 
obraza, kisikov bar, manikura. 

Ob sklenitvi naročniškega razmerja poleg 
številnih ugodnosti prejmete še darilo, ki ga 

izberete sami: darilni bon Mega Care 
Studia, veliko brisačo za na plažo, 

knjigo ali avtokarto. Naročnino lahko tudi 
podarite; kdo dobi darilo, pa se odločite 

sami. Za več informacij pokličite na 
tel,: 04/201 42 41 ali pišite na: 

narocnine@g-glas.si. 

Vabljeni v družbo naših naročnikovi 

Z A VAS B E L E Ž I M O ČAS 

mailto:narocnine@g-glas.si


UPOKOJENCI 

Pesnik silnega navdušenja 
"Najlaže pišem, ko sem neizmemo navdušen," pravi Peter Jeram iz Mošenj, ki je ob letošnjem 
krajevnem prazniku prejel priznanje za kulturno ustvarjalnost. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Mošnje - Vsakič, ko je v kra-
ju večji praztiik ali pomemb-
nejši dogodek, prosijo Petra, 
da napiše pesem in da jo reci-
tira. Za letošnji krajevni praz-
nik, ki je bil le malo pred dne-
vom lipicancev, ki jih redijo 
tudi v bližnjem Globokem, je 
napisal pesem o lipicancih: 
"Beli lipicanec med dito konjske 
slove si izbranec, z kpo držo in 
postavo užival svetovno slavo. 
Rasteš iz temnine v belino, Lipi-
co imaš za domovino..." Najra-
je piše ob velikih dogodkih, v 
valu navdušenja in vzneseno-
sti. Prvi velik dogodek, ki je 
zaznamoval njegovo življenje, 
je bila druga svetovna vojna. 
Pri petih, šestih letih se je do-
bro zapomnil, kako so ga sku-
paj z domačimi in vaščani iz-
gnali v taborišče na Bavarsko 
in kako so se maja 1945 vrnili 
na požgane domove v Moš-
njah. Občutenja je prelil v sti-
he, v pesem Vračanje iz tabo-
rišča: "Mi pa gremo domov, 
mimo' bombnih napadov in 
streljanja topov, preko poruše-
nih mest in razdrtih cest... Mi 
pa gremo domov, da bomo polja 

obdelovali, sadili, sgali, domove 
obnovili, se svobode veselili..." 
Peter je štiri leta žgal opeko v 
Dvorski vasi, tudi na "cegu" je 
napisal kak stih, vsa ostala ak-
tivna leta je preživel v begunj-
skem Elanu. Navdušen nad 
Elanovo smučko je zapisal;" V 
Madoni, Wengnu objemal te 
Križaj, saj druge puščal daleč je 
nazaj. A najlepša zate je Plani-
ca, saj tam letiš po zmlcu kakor 
ptica..." In ko se je Slovenija 
osamosvojila, ji je pesniško 
navdahnjen posvetil pesem. 
"Od Triglava do Jadrana, preko 
Dravskih pdj, vije naša se za-
stava, tu je noi slovenski dom. 
Duh slovanski tu prebiva, lipa 
zeleni; tam po Brdih in gori-
cah trta vince nam rodi..." Ko 
je mama Marija praznovala 
častitljivo starost, 104. rojstni 
dan, je Peter svoje misli pre-
lil v pesem Stoletna mati: 
"Stoletna mati, stara mati, 
dolga leta so za vami, upognil 
se vam je stas, na gfavi imate 
sivih las, utrujene so že roke, a 
še dobro teče vam srce ... Kje 
dunajska je monarhija, beo-
grajska kraljevina? Vse je že 
povozil čas, svoboden duh pri-
šel med nas. Stoletna mati, 

Peter Jeram s pesniško zbirko Pesniki Mošenj in okolice 

prestopili ste stoletje, stopili v 
tretje tisočle^e..." Skupaj s se-
stro skrbi za malo kmetijp, o 
domačiji je napisal tudi pe-
sem. "Moja domačija v breg je 
pribita, na n/g se vol in pa kra-
va zredita ..." 

Peter je ponosen, da so nje-
gove pesmi tudi v zbirki Pes-
niki Mošenj in okolice, da so 
se pesmi o slovenski osamo-
svojitvi otrod učili na pamet 
in da eno prepeva tudi kro-
parski zbor. 

Ni še upokojenec, a je že 
postal predsednik 
Novi predsednik loškega društva upokojencev je postal ekonomist Miro Duič. 

BOŠTJAN BOGATA) 

KAMNIK 

Prvaki Gorenjske ponovno Kamničani 

člani kegljaške sekcije kamniškega društva upokojencev so 
upravičili sloves favoritov in zmagali na regijskem prvenstvu 
upokojencev, ki so ga gostili na domačem kegljišču. Med 24 
moškimi in devetimi ženskimi ekipami so bili obakrat 
prepričljivo najboljši. Moška ekipa je z 2140 podrtimi keglji 
premagala ekipi Tržiča in Škofje Loke, ženska pa je bila s 1984 
podrtimi keglji boljša od ekip iz Železnikov in Kranja. Prvenst-
vo je štelo tudi za naslove posameznih prvakov in tudi tu so se 
najbolj veselili Kamničani, ki so tako med moškimi kot med 
ženskami pobrali prvi in tretji mesti. Najboljša sta bila Drago 
Leben in Jožica Vidic. Najboljše ekipe - poleg Kamničanov sta 
si pravico do nastopa priborili tudi drugouvrščeni ekipi - se 
bodo konec septembra pomerile na državnem prvenstvu, ki bo 
prav tako v Kamniku. J. P. 

KRANJ 

Izleti, pohodi in razstava ročnih del 

Društvo upokojencev Kranj prireja 7. junija planinski izlet na 
Brdo, 14. junija pohod k Martuijškim slapovom, 19. junija ko-
lesarjenje od Kranja do Škofje Loke, Slavkovega doma in Med-
vod ter nazaj do Kranja in 21. junija planinski izlet na Viševnik. 
Od 6. do 13. junija ter od 13. do 20. junija bo letovanje v hote-
lu Delfin v Izoli, 28. junija pa se bodo udeležili srečanja sloven-
skih upokojencev. 15. junija ob io. uri bodo v društvenih pros-
torih odprli razstavo ročnih del, na ogled bo do 18. junija. C. Z. 

Vitamin dneva! 
samo v torek, 5. 6. in sredo, 6 . 6 . 2007 

5n; Dan 
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ri M e r c a t o r 

Ško^a Loka • Društvo upoko-
jencev Škofja Loka (DU) je na 
izrednem volilnem občnem 
zboru izbralo n o v ^ predsed-
nika. Člani so izbrali ekonomi-
sta Mira Duiča, ki je v srednje-
veškem mestu najbolj znan po 
vodenju podjetja Meso izdelki. 
"Člani so me povabili k predse-
dovanju, saj sedanja predsed-
nica Mana Veble Crum zaradi 
drugih obveznosti ni bila več 
pripravljena voditi društva. Če-
prav sem bil na začetku proti, 
saj društva ne poznam dobro, 
so me vseeno prepričali," je ne-
kaj dni po izvolitvi povedal 
Duič. 

Zanimivo je, da novi pred-
sednik uradno še ni upokojen 
in se je društvu priključil med 
zadnjimi, vendar namerava z 
veliko volje nadoknaditi za-
ostanek. "S sodelovanjem čla-
nstva nam bo uspelo uresniči-
ti pričakovanja in želje večine 
v društvu," pravi Duič, ki upa, 
da mu bo uspelo v društvo pri-
vabiti še več članov, za delova-
nje dobiti več denarja in se še 
bolj angažirati na terenu. Pro-
grama dela še ni pripravil. 

Miro Duič, novi predsednik DU Ško^a Loka / Foto: Tina OoW 

vendar bo ta nared ta mesec 
ali najkasneje v začetku jeseni. 
Predsednik zagotavlja, da bo o 
tem odločala širša ekipa druš-
tva. 

Vprašamo ga tudi o dveh 
vrodh temah. Nekdanja pred-
sednica je pred časom zaprla 
bife, ki društvu ni dvigal ugle-
da. "Veliko društev se ukvarja 
z gostinsko dejavnostjo v 
smislu pridobivanja dodatne-

ga denarja za izvajanje drugih 
dejavnosti, nihče pa si ne želi 
pivskega kluba. Če se bo fi-
nančno izplačal (nujna bi bila 
večja investicija) in bo na kul-
turnem nivoju, bi ga lahko 
znova odprli," pravi predsed-
nik. O prostorih, ki jih ima 
društvo v bivši vojašnid v naj-
emu, pa pravi, da v njih ostaja-
jo: "Z občino smo se že dogo-
vorili o znosni najemnini." 

Vsi se radi sprehajamo po neokrnjeni naravi in uživamo v njeni lepoti. Če jo želimo 
ohraniti tudi za naše potomce, moramo sprejeti ukrepe, da jo zavarujemo. V ta 
namen smo se v Abanki odločili ponuditi nove ekološke kredite, ki jih lahko 
koristite za gradnjo ali prenavljanje okolju prijaznih nepr^lčnln ali nakup 
energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov ter okolju prijaznih motornih 
vozil. Izkoristite ekološke potrošniške ali stanovanjske kredite Abanke - in 
narava vam bo vrnila skrb. 

wnww.abanl(a.si j lnfo@abanka.si | Abafon 0 8 0 1 360 A B A N K A 
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Pregledan pred kupci 
Bralec iz Podnarta je ogorčen, ker so mu v 
Eurospinovi trgovini žepe obrnili kar pred 
drugimi kupci. 

S I M O N Š U B I C 

Bistrica pri Tržiču - Na Go-
renjski glas se je obrnil bra-
lec iz Podnarta in razložil, 
da so ga v trgovini Eurospin 
v Bistrici pri Tržiču neute-
meljeno osumili kraje in ga 
pregledali kar vpričo drugih 
kupcev, kar ga je še posebej 
šokiralo. 

"Ko sem v žep brezrokav-
nika pospravil očala, s kate-
rimi sem pred tem prebral 
ceno na nekem artiklu, se 
je eni od strank zazdelo, da 
sem v žep nekaj skril. To je 
povedala blagajničarki, 
pred katero sem moral po-
tem obrniti vse žepe. Jezi 
me, ker me ni osumil kdo 
od zaposlenih, ampak ena 
od strank. Tako lahko pre-
gledajo prav vsakega kup-
ca. Sploh pa me zanima, 
zakaj so me morali pregle-
dati kar pred drugimi kup-
ci in me s tem še dodatoo 
osramotiti," je dejal bralec, 
ki želi ostati neimenovan, 
njegov naslov pa hranimo v 
uredništvu. 

Po pojasnila smo se obrni-
li na Ivana Kokalja, lastnika 
podjetja Pik As z Brezij pri 
Tržiču, ki ima v lasti Eurospi-
novo prodajalno. "S prime-
rom sem seznanjen, saj se je 
kupec kasneje oglasil tudi na 
mojem domu. Kakor so mi 
pojasnile uslužbenke in tudi 
stranka, ki je nanj opozorila 
našo delavko, naj bi kupec 
nekaj tlačil v žep, pri blagajni 
pa je iz njega potegnil očala. 
Očitno je že prej opazil, da ga 
bodo pregledali, in je žep pra-
vočasno izpraznil," je razložil 
Kokalj in dodal, da so proda-
jalke odgovorne za trgovsko 
blago v trgovini, zato morajo 
tudi oprezati nad morebitni-
mi tatovi. Teh pa so v trži-
škem Eurospinu tudi že ne-
kaj odkrili. "Ponavadi potem 
plačajo stvar, ki so jo namera-
vali ukrasti, če pa nimajo do-
volj denarja, jo vrnejo na pro-
dajno polico," je še povedal 
Kokalj. Ali je v Eurospinu 
običaj, da osumljene pregle-
dajo kar pri blagajni in ne v 
drugem prostem, ni želel po-
jasniti. 

Bombna preplaha v Kranju 
Včeraj dopoldne so v Kranju kar dvakrat zaman iskali domnevno bombo. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Kranjski polidsti so 
se včeraj vse dopoldne 
ukvarjali z iskanjem do-
mnevno podtaknjenih bomb. 
Okoli pol osmih zjutraj so 
najprej prejeli klic, da je v av-
tomobilu na parkirišču pred 
trgovino Hardi podtaknjena 
bomba, dve lui in pol kasne-
je pa je neznana oseba spo-
ročila, da se bomba skriva v 
notranjosti kranjske sodne 
palače. V obeh primerih je 
šlo za lažna preplaha. 

Pred Osebni nakupovalni 
center na Primskovem v 
Kranju je včeraj ob pol os-
mih zjutraj pridrvelo več po-
licijskih patrulj. Na parkiriš-
ču pred trgovino Hardi, ki je 
v sklopu nakupovalnega cen-
tra, je namreč že nekaj dni 
stala rdeča Škoda Favorit s 
poljsko registracijo, v katero 
naj bi nekdo domnevno na-
stavil bombo. Vsaj tako je v 
telefonskem klicu kranjskim 
policistom zatrdil občan, ki 
je policiste tudi pričakal v bli-
žini avtomobila. Celotno 
parkirišče pred nakupoval-

KBMInfond 
Družba za upravljanje d.o.o. 

K 8 M tnfond, družba za upravttan}e, d. o. o., Vita Kraiglierja S, Maribor, upravlja osem vzajemnih skladov: 
uravnotažena vzajemna sklada Iniond Hrast in Infond Uravnoteieni ter delniSka vzajemne sklade I nfond Delnii^ki, 
Infond Curopa, Infond PanAmerIca, Infond Ufa, Infond Energv in Infond 8RIC. Naložba v vzajemni sklad je tvegana 
in ne jamči donosov. Naivišja vstopna provizija za Infondove vzaiemne sklade ie 3 %. Vrednosti enot premoženja 
vzajemnih skladov lahko vlagatelji in vsi zainteresirani vsak dan spremljajo v časopisih Večer . Delo, Dnevnik in 
Rnance, objavljane pa so tudi na spletni strani lwww.infond.si) in drugih splemih servisih. Prospekt, v katerem so 
objavljena tudi pravila upravljanja, in izvleček prospekta vzajemnih skladov lahko dobite brezplačno na sedežu 
družbe, na vseh vpisnih mestih med uradnimi urami oziroma oboie naročite po telefonu (02/229 20 80, OSO 22 42), 
lahko pa si iu ogledate tudi na naSi spletni strani. Vsak vlagatelj ima pravico zahtevati prospekt ter zadnje 
objavlieno letni) in polletno poročilo. 

Pred Hardljem so pregledali 
Škodo. / Folo: C o f u d Kav<ii 

nim centrom in bližnjo oko-
lico so policisti takoj evakui-
rali, iz Ljubljane pa so pri-
speli tudi bombologi. Po pri-
bližno uri in pol so si oddah-
nili: v avtomobilu ni bilo 
bombe. Ali bodo policisti 
ovadili klicatelja, ker naj bi 
povzročil lažen preplah in 
zlorabil znamenja za pomoč 
in nevarnost, za kar je pred-
pisana denarna kazen ali 
šestmesečna zaporna kazen, 
nismo izvedeli. 

Sodno stavbo v Kranju so zaradi lažnega bombnega 
preplaha izpraznili v nekaj minutah. /Foio:rin>CK>ki 

Ko se je življenje že vrnilo 
v vsakdanje tirnice, je Opera-
tivno komimikacijski center 
v Kranju okoli lo. ure prejel 
anonimno obvestilo, da je 
bomba podtaknjena na 
kranjskem sodišču. Stavbo 
in njeno okolico so hitro 
spraznili, šele po več kot treh 
urah pa so se policisti - tudi s 
pomočjo službenega psa za 
odkrivanje eksplozivnih te-
les - prepričali, da je šlo za 
lažni alarm. Sodne obravna-

ve, ki so bile sklicane za vče-
raj, so morali preklicati. 

Kranjsko sodišče so zaradi 
lažnega bombnega preplaha 
evakuirali tudi decembra 
lani. V zadnjih dvanajstih 
mesecih so sicer gorenjski 
policisti obravnavali še tri 
lažne bombne preplahe: 
maja lani na srednji trgovski 
šoli v Kranju, oktobra lani na 
OŠ Cvetka Golarja v Škofji 
Loki, marca letos pa v šport-
ni dvorani na Zlatem polju. 

O varnosti na Planini jug 
Planina bo zaradi goste poseljenosti vedno zanimiva za kriminalce. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Novo stanovanjsko 
naselje Planina jug in naku-
povalni center Qlandia bosta 
vplivala tudi na varnost v tem 
delu Kranja. Na kakšen na-
čin, so prejšnji teden na no-
vinarski konferenci pojasnili 
predstavniki Gradbinca Gip 
in Policijske uprave Kranj. 

Trgovsko središče Qlandia 
naj bi po načrtih zraslo do 
novembra letos, medtem ko 
naj bi gradnjo prvih stano-
vanj začeli avgusta po prido-
bitvi gradbenega dovoljenja, 
je napovedal Zmago Geršak, 
direktor kranjskega podjetja 
Gradbinca Gip, ki bo skupaj 
z Lokainvestom na 33 tisoč 
kvadratnih metrih zgradil 

330 stanovanj, od tega pred-
vidoma 65 oskrbovanih sta-
novanj za starejše občane. 
Glede na veliko pomanjkanje 
parkirišč na Planini je dobro-
došla napoved Ambroža 
Zmrzlikarja, vodje marketin-
ga v Gradbincu Gip, da bodo 
za vsako stanovanje zgradili 
po dve parkirišči. 

"Tako obsežna gradnja za 
sabo potegne tudi težave pri 
zagotavljanju varnosti," ugo-
tavlja Simon Vindiš, vodja 
sektorja uniformirane polidje 
na PU Kranj. Planina je (in 
bo) namreč zaradi goste pose-
ljenosti in precejšnje dnevne 
migradje mamljiva za različ-
ne vlomilce in tatove. Zaradi 
odprtja novih gostinskih loka-
lov bo občudjivo tudi okoliško 

KRATKE NOVICE 

KRAN) 

Zažgal kozolec 

Neznani storilec je dne v nedeljo okrog 22.20 ob Smledniš-
ki cesti v Čirčah zažgal kozolec, dolg približno 25 metrov. 
V požaru je zgorelo osem ton sena in polovica kozolca. 
Nastalo je za 3.500 evrov škode. 

Mladoletnik ukradel skuter 

Kranjski policisti bodo kazensko ovadili mladoletnika, ki je 
v nedeljo s parkirnega prostora na Slovenskem trgu v Kra-
nju odpeljal skuter Baotian. Tatu in skuter so isti dan 
izsledili na Partizanski cesti v Škofji Loki. S. Š. 

bivalno okolje, zaradi poveča-
nega prometa pa bo še dodat-
no obremenjena regionalna 
cesta Kranj-Jezersko. "Od go-
spodarstva zato pričakujemo, 
da bo del denarja vložil tudi v 
zagotavljanje varnosti na vseh 
področjih, svoj delež pa bo 
morala dodati še policija," 
pravi Vindiš. 

Pomočnik komandirja Po-
lidjske postaje Kranj Marjan 
Grčar je pojasnil, da so poli-
dsti že seidaj pogosto navzoči 
na Planini, kjer so letos obra-
vnavali 60 kaznivih dejanj, 
od tega 40 odstotkov tatvin, 
in petino velikih tatvin, pred-
vsem vlomov in kraj avtomo-
bilov. "Vamostae razmere 
kljub temu niso kritične," 
pomirja Grčar. 

ŠKOFJA LOKA 

Trčil v tovornjak 
V nedeljo popoldne sta na 
lokalni cesti Stari vrh-javorje 
trčila 54-letni motorist iz 
Škofje Loke in 42-letni voz-
nik tovornega vozila iz Kra-
nja. Ločan je z motornim 
kolesom vozil po lokalni ce-
sti iz Luše proti Staremu 
vrhu. Ker ni vozil čim bližje 
desnega roba vozišča, je tr-
čil v nasproti vozeči tovor-
njak. Motorist je po trčenju 
padel po vozišču in pri tem 
utrpel hujše rane. S. Š. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Zmagal Kavašev favorit 
Po sobotn i V N Kranja je bil i zmed domač ih kolesarjev najbol j nasmejan Gašper Švab, zmagovalec 
gorskih cil jev. Di rko je dobi l Borut Božič. 

MAJA BERTONCELJ 

Kranj - Zmagovalca sobotne 
jubilejne 40. VN Kranja, letoš-
nje najmoGiejše domače eno-
dnevne kolesarske dirke, je 
bflo težko napovedati. Konku-
renca je bila zelo izenačena. 
Na štarlu so bile poleg konti-
nentalnih ekip še dve iz ProTo-
uia (Lampre, Iiquigas) in pro-
fesionalna kontinentalna eldpa 
Team LP.R. Pa vendarie smo 
za zmagovalca izvedeli že do-
ber teden pred diiko. Pravilno 
ga je namreč napovedal Mitan 
Kavaš, trener in športni direk-
tor kranjske Save, kluba, ki je 
dirko o^aniziral. "Moj favorit 
je Borut Božič (LP.R.). Diika se 
bo odločla v šprintu ^vnine." 
so bile Kavaševe besede. Vse to 
smo potem videli na dirki in 
Kavaš je po njej v šali dejal; da 
upa, da se bo prihodnjič zmotil, 
drugače novinarjem sploh ne 
bo več tieba hoditi na dirke. 

Bolj resen je bil komentar 
na nastop njegovih varovan-
cev. Najmanj optimističen je 
bil zaradi zdravstvenih težav 
Greg? Boleta, prvega moža za 
šprint ki pa je odstopil že pred 
prihodom karavane iz Tržiča v 
Kranj. "Konec preteklega ted-
na je bito že bolje. Nehal sem 
jemati antibiotike, danes zju-

Viadu Kerkezu, najboljšemu Savčanu na sobotni VN Kranja - Memorial Filipa Majcna, je 
čestitala tudi vdova pokojnega Majcna. Ob njem Gašper Švab, najboljši na gorskih ciljih. 

traj, ko sem se zbudil, pa ni-
sem bil več pravi. Poskusil 
sem, ker je ravno domača dir-
ka, a sem naredil napako." je 
pojasnil Bole. Prvi v dresu Save 
je bil v dlju Kranjčan Vladimir 
Kerkez na 13. mestiL Zelo za-
dovoljen pa je bil Gašper Švab 
z Brezi), najboljši v točkovanju 
gorskih ciljev. Točke je osvajal 
prav na domačih vzponih na 
Senično in Brezje pri Tržiču: 
'To mi pomeni veliko. Vem, da 
sem v vzponih dober, tudi do-

mač teren mi ustreza. Motiva-
cija je bila na \Thuncu, poleg 
tega sem imel veliko navija-
&v." 

Dobro pripravljenost je me-
sec dni pred Tourom pokazal 
Tadej Valjavec (Lampre). Bil je 
tretji v točkovanju gorskih ci-
ljev, enkrat prvi na Senično in 
dvakrat četrti na Brezje. 7. na-
padom je poskušal tudi na ne-
deljski krožni dirki Po ulicah 
Kranja, na kateri so nastopile 
vse kategorije, od dečkov do 

članov, ki so Jelenov klanec 
morali prekolesariti kar 25-
krat. Odločitev je padla nekaj 
kilometrov pred ciljem, zma-
govalec pa Tomaž Nase (Adria 
Mobil). Pa Savčani.> Ni jim šlo 
po načrtih. "Upam, da bomo 
aneli koga na stopničkah," je 
pred dirko dejal Kavaš. Tokrat 
ni imel prav. Ni jim uspelo po-
kriti zailjega pobega in Krist-
jarj Koren je bil kot najboljši 15. 
ta novinarji bomo še vedno 
hodili na ditke. 

VESLANJE 

OTTENSHEIM 

Iztok Čop naš najboljši 
Na uvodni tekmi Ictožnjc sezone svetovnega pokala v ves-
lanju v avstrijskem Ottensheimu blizu Linza sta se v veliki fi-
nale uvrstili dve slovenski posadki. Iztok Čop je v konkuren-
ci skifistov zasedel peto mesto, čeprav je bil vse do ciljnega 
sprinta v boju za bronasto odličje. Zmagal je Čeh Synek. 
Slovenski četverec brez krmarja z Miho in Tomažem Piri-
hom. Rokom Rozmanom in Rokom Kolandrom je v finalu 
dobro začel, v finišu so bili nasprotniki močnejši in naši so 
osvojili šesto mesto. Luka Špik je nastopil v malem finalu, 
kjer se je moral zadovoljiti s četrtim mestom in skupno 10. 
mestom, v malem finalu pa sta veslala tudi Gregor Novak in 
Boštjan Božič in bila druga ter skupno osma. Že prej so 
nastope zaključili drtgi, saj se je Majda Jerman uvrstila v C-
finale in bila na koncj tretja, Bine Pišlar in Dejan Sandič pa 
sva v dvojnem dvojcu med lahkimi veslači zmagala v F-fi-
nalu. Čez tri tedne v Amsterdamu naj bi Iztok Čop in Luka 
Špik nastopila v dvojnem dvojcu. V. S. 

PADALSTVO 

REKA 

Maja najboljša med dekleti 
Organizatorji letošnje uvodne tekme padalcev za točke sveto-
vnega pokala v skokih na cilj na Grobniku so se spopadali z vre-
menskimi težavami, a so bili na koncu le zmagovalci, kajti ob 
burji, dežju in nizki oblačnosti jim je le uspelo izpeljati mini-
mum štirih serij. Letošnja novost je spremenjena velikost nič-
le, ki sp je s treh 7manj4ala na dva centimetra, to pa je večini 
povzročalo precej preglavic. Novo pravilo so najbolje sprejeli 
Nemci, ki so opravili z vso konkurenco, med katero so bile tudi 
tri slovenske ekipe, največ od naših pa so tokrat iztržili Ptujča-
ni, ki so tekmo končali tik pod stopničkami. Da pa slovenski pa-
dalci niso ostali brez stopničk, sta poskrbeli Kranjčanka Maja 
Sajovic (Flan) in Petra )urič (Ptuj) 7. dvojno 7mago. Irena Avbelj 
pa se je morala tokrat zadovoljiti s četrtim mestom. Naslednja 
tekma svetovnega pokala čaka padalce konec meseca junija na 
letališču v Lescah, kjer bo po do sedaj zbranih prijavah zbrana 
vsa padalska smetana, manjkali bodo le Rusi. Z. R. 

ROKOMET 

TRŽIČ 

Naše slabše le za gol 
Kot vse kaže, si bodo naše rokometašice le težko priborile 
mesto med štiriindvajsetimi reprezentancami sveta, ki se 
bodo decembra v Franciji borile za naslov svetovnih prva-
kinj. Slovenska dekleta so namreč na kvalifikacijski tekmi 
minulo nedeljo pred polnimi tribunami v dvorani tržiških 
olimpijcev s 26 : 27 (14: 14) izgubile z ekipo Avstrije. Gol ra-
zlike za pomlajeno vrsto varovank selektorja Roberta Be-
guša je sicer dokaz, da dekleta hitro napredujejo in želijo 
zmagovati, kljub temu pa jim manjka še nekaj izkušenj. 
Vseeno pred drugo tekno, ki jih z ekipo Avstrije v petek 
zvečer čaka na Dunaju, re odhajajo brez želje po zmagi, za 
uvrstitev na svetovno prvenstvo pa bi morale slaviti vsaj za 
dva gola. V. S. 

Naše rokometašice so se v Tržiču borile, a na koncu vendarie 
morale priznati premoč izkušenejših Avstrijk. / Foton™ ooH 

Obiščite Mobilatorij, 
Mobitelovo mobilno digitalno učilnico in 

vstopite v svet sodobnih komunikacij! 

Bohinjska Bistrica, 
parkirišče ob osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja 
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vilma.stanovnik@g-^s.si 

GORENjSKI SEMAFOR 

KOLESARSTVO 

40. VN Kranja • Memorial Filipa Majcna (UCI 1.1., 173 
km): 1. Božič (LP.R.) 4:09:09, 2. Mugerli (Liquigas), 3. 
Strgar (Radenska Powerbar), 4. Stare (Perutnina), 5. Bosso-
ni (Lampre) vsi + 2", 6. Buchacek (PSK Whirlpool), 7. 
Marzoli (LP.R.), 8. Giunti (Miche), 9. Mahorič, io. Rogi-
na (oba Perutnina), 13. Kerkez (Sava), 19. Valjavec (Lam-
pre), 24. Ogris (Radenska), 32. Koren (Sava), 35. M. Švab 
(Adria Mobil); gorski cilji: 1. C. Švab (Sava), 2. Nose 
(Adria), 3. Valjavec (Lampre); leteči cilji: i. Klouček (PSK), 
2. Mugerli (Adria), 3. Nose (Adria). M. B. 

Po ulicah Kranja: elite/pod 23 let 1. Nose (Adria), 2. Kva-
sina (Perutnina), 3. Gentili (Aurum Hotels), 4. Dančulo-
vič (Loborika), 5. Božič (LP.R.), 6. Fabbri (Aurum Ho-
tels), 15. Koren (Sava), 17. Valjavec (Lampre), 22. Kerkez 
(Sava); st mladinci: 1. jenko, 2. Poljanec (oba HIT), 3. 
Žun (Radenska Povverbar), 5. RakuS, 7. Rožič (oba Perf-
tech Bled), 8. Bauman (Sava); ml. mladinci: i . Gorenc 
(Adria), 2. Džamastagič (Perftech Bled), 3. Bogataj, 7. Ka-
lan, 9. Bešter (vsi Sava); dečki A: i. Novak (Adria Mobil), 
2. Jejčič (HIT Gorica), 3. Korošec, 7. Jelovčan (oba Sava); 
dečki B: i . Komperšak (TBP Lenart), 2. Rudolf (HIT Gori-
ca), 3. Cabrovšek, 4. Mohorič, 9. Jagodic, io. Pogačnik 
(vsi Sava); dečki C: 1. KatraSnik (Sava), 2. Ručigaj (Raden-
ska), 3. Klemenčič, 5. Šolar (vsi Sava). M. B. 

TEKI 
Gorenjski pokal v rekreativnih tekih: 27. tek na Mohor (tekma 
je štela tudi za sbvenski pokal v rekreativnih tekih): absolut-
no, moški: i. Hrovat (THB) 29:52,2. Pinter (ŠD Sorica) +17, 
3. Zupančič (KGT Papež) +1:17,4. U. Bertoncelj (Kondor Go-
dešič), 5. Berčič (Triglav Kranj), 6. Soklič (K&K Trade Dyna-
fit), 7. Holdinar (Policija), 8. Katrašnik (ŠD Bela Peč-Podbli-
ca), 9. Spruk (Stahovica), lo. Ferlic (Gorenjski glas); ženske: 
1. Flerin (Kamnik) 40:18, 2. Klemenčič (Tržiške strele) + 9, 3. 
Radej (Policija) +1:57,4. Ivančič (AK Ormož), 5. Červ, 6. Ma-
lovrh (obe Gorenjski glas); zmagovakš po kategorijah, moiki 
nad 60 tel: Peter Bertoncelj (Kondor Godešič), 50^9 lefc Sta-
ne Barber (TF), 40-49 let Lojze KatraSnik (ŠD Bela Peč-Pod-
blica), 30-39 let Boštjan Hrovat (THB), 20-29 let Simon 
Spruk (Stahovica), do 19 let DaliborTodorovič (Kropa); žen-
ske: SO-S9 let Fani Podkrajšek (ŠD Izlake), 40-49 let Bernar-
da Ivančič (AK Ormož), 30-39 let Mateja Klemenčič (Tržiške 
strele), do 29 let Mojca Flerin (Kamnik). M. B. 

GORSKO KOLESARSTVO 
3. Corskokolesarski vzpon na Mohor absolutno, moški: 1. 
Kukovič (Calcit Kamnik) 22:57, 2. Žnidarič (Tiiiške strele) + 
12, 3. Zupan (Sova Scott team) + 37, 4. Berce (Podnart), 5. 
Porenta (Bambi), 6. Vogrin (ŠD Energija); ženske: 1. Justin 
(KK Završnica) 31:46 - nov ženski rekord proge, 2. Šolar (ŠD 
Bela Peč-Podblica), 3. Fajfar (Zgornja Besnica). M. B. 

BALINANJE 
7. KROG: 1. liga - Polje : Primskovo 16 : 6, Dragomer 
GUT&PET: Bistrica 13: 9; vrstni red: Postojna 16, Brdo 15. 
Dragomer GUT&PET 14, Bistrica in Sloga po 12, Primsko-
vo 11, EIS Budničar 10, Planina Petrič 7, Polje 6, Antena 
Portorož 2. 2. liga vzhod - Rogaška Car System : Alpetour 
Radovljica 6 :16, Tržič : Svoboda 16:6; vrstni red: Radov-
ljica Alpetour in Čirče Van-Den po 15, Rogaška Car System 
12, Velenje Premogovnik 11, Voličina in Sodček po 9, Tržič 
6, Tezno Cimos 4, Svoboda 3. 2. liga zahod - Orlek Javor : 
Žiri 19: 3; vrstni r^: Kolektor Idrija in Mlinar Padna po 15, 
Orlek javor, Košana in Skala po 12, Rovna, Ilirska Bistrica in 
SGP Gorica po 9, Jadran Hrpelje Kozina in Žiri po 6. TEK-
ME 8. KROGA (sobota ob 16.00): 1. liga - Primskovo : Pla-
nina Petrič, Bistrica : Polje; 2. liga vzhod - Tezno Cimos : 
Radovljica Alpetour, Velenje Premogovnik : Čirče Van -
Den; 2. liga zahod - Žiri : Jadran Hrpelje Kozina. S. Š. 

ŠAH 
Redni mesečni turnirji, Bohinjska Bistrica, 6. turnir • 
Končno stanje: 1. Franc Ravnik (ŠD Jesenice) 8, 2. Tugomir 
Kočevar (ŠK Bohinj Bohinjska Bistrica) 7,5, 3. Gabrijel Jur-
man (ŠK Bohinj Bohinjska Bistrica), 6,5, 4. Zoran Cvijič (ŠK 
Bohinj Bohinjska Bistrica) 5,5, 5. Bojan Turunčič (ŠK Bohinj 
Bohinjska Bistrica) 5,5. O. O. 

Gklus ŠD SIMP Radovljica, 11. turnir • Končno stanje: 1. 
Rodman Franc (ŠD Jesenice) 6,5,2. Zorko Dušan (ŠS Tomo 
Zupan Kranj) 5,5, 3. Egart Janez (ŠD Jesenice) 5,5, 4. Buha 
Drago (ŠD SIMP Radovljica) 4,5. Ravnik Franc (ŠD Jeseni-
ce) 4 - najboljši senior, 6. Pazlar Marko (ŠD Jesenice) 4, 7. 
Krivec Metod (ŠD SIMP Radovljica) 4, 8. Rabič Drago (ŠS 
Tomo Zupan Kranj) 4 itd. O. O. 

Pokal ekipi Triglav Gorenjska 
v finalni tekmi pokala Gorenjske je ekipa Tinex Šenčurja na domačem igrišču morala priznati premoč 
sosedom iz Kranja. 

V I L M A STANOVKIK 

Šenčur - Petkov finale go-
r e n j s k a pokala je bil še 
zadnji obračun obeh letoš-
njih gorenjskih drugoliga-
ških nogometnih ekip v tej 
sezoni, saj sta si nasproti sta-
li moštvi domačega Tinexa 
Šenčurja in Triglava Gorenj-
ske. Kljub domačemu igriš-
ču so bili v prednosti tokrat 
gostje, ki so nastopili v po-
polni postavi in bolj samoza-
vestni, saj so ob koncu sezo-
ne v 2. SNL osvojili četrto 
mesto, za povrh pa se bodo 
mladi Triglavovi upi v pokalu 
mladinskega pokala Slovenije 
to nedeljo borili z ekipo Jare-
nine. Gostitelji, ki so z nesreč-
nim golom tik pred koncem 
tekme prejšnji vikend izpadli 
iz druge lige, so nastopili 
oslabljeni, posledica tega pa je 
bila premoč Kranjčanov, ki so 
jo kronali s kar petimi goli in 
rezultatom tekme 1 : 5. Tako 
so si pokal prislužili nogome-
taši Triglava Gorenjske, pre-
dal pa jim ga je predsednik 
MNZ Gorenjske Blaž Vid-
mar. 

Končuje pa se tudi tekmo-
vanje v vseh gorenjskih ligah. 

J h 
v Šenčurju so domači nogometaši Tinexa morali priznati premoč sosedom iz Kranja. 
/ Foto: Corazd Kavfiii 

V1. danski ligi SO ekipe odigra-
le 21. krog. Rezultati: Naklo : 
Šobec Lesce 1: o, Britof: Kranj 
1:1, Alpina Žiri : Železniki 2 : 
1, Vdesovo: Bohinj 1:4, Kranj-
ska Gora : Sava 2 : 2, Visoko : 
Ločan 2: o. Ekipa Kranja, ki si 
je že zagotovila prvo mesto, 
ima krog pred koncem 56 
točk, drugouvrščena Alpina 
48, sledijo pa Šobec Lesce (44), 
Velesovo (36), Bohinj (25) ... 

Na zadnjem mestu je Kranj-
ska Gora s 17 točkami. Pari 
zadnjega 22. kroga (tekme 
bodo na sporedu v soboto ob 
18. uri) so: Kranj: Visoko, Lo-
čan : Kranjska Goia, Sava: Ve-
lesovo, Bohinj: Naklo, Lesce: 
Alpina Žiri in Železniki: Bri-
tof. V 2. danski ligi so odigrali 
20. krog. Rezultati: Trboje : 
Bitnje 2 :1, Polet: Bled Hirter 
2 : 2, Preddvor: Hrastje 7 : o. 

Kondor: Podbrezje 3:1. S tek-
mo manj je na prvem mestu 
ekipa Bled Hirter, ki je zbrala 
44 točk. Sledijo Trboje z 39 
točkami, Polet na tretjem me-
stu pa ima 38 točk. V soboto bo 
na sporedu še zadnji krog red-
nega dela. Pari 21. kroga: 
Hrastje : Polet, Podbrezje : 
Preddvor, Bitnje : Kondor, 
Bled Hirter: Trboje. Tekme se 
bodo začele ob 18. uri. 

LOKOSTRELSTVO 

ŠENČUR 

Leben je evropski podprvak 

Ekipa šestih slovenskih lokostreicev je nastopila na evrop-
skem prvenstvu v lokostrelski disciplini popinja/ v Belgiji. 
Tekmovanja se je udeležilo 720 lokostreicev in lokostrelk iz 
devetih evropskih držav. Našo lokostrelsko reprezentanco 
so tokrat sestavljali: Marjan Podržaj, Edo Leben, Sandi Huič, 
Lojze Zobavnik, Tone Vambergar in Zmago Mažgon. Naj-
večje presenečenje tekmovanja so pripravili prav Slovenci, 
saj je Edo Leben, član LK Šenčur, osvojil 2. mesto med po-
samezniki v slogu golega loka. Marjan Podržaj je zasedel 5. 
mesto, drugi naši pa so se uvrščali med 40. in 70. mestom. 
Zelo lep uspeh so Slovenci dopolnili tudi v ekipnem delu 
tekmovanja, kjer so se uvrstili na 4. mesto. V. S. 

ŠKOFJA LOKA 

Lokostrelci tekmovali na Kamnitniku 
Lokostrelska sekcija pri ŠD Partizan Škofja loka je prejšnji te-
den pripravila tekmovanje FITA arrovvhead 12 + 12 za sloven-
ski pokal in FAWR. Udeležilo se ga je 90 lokostreicev, najmoč-
nejša pa je bila konkurenca v članski kategoriji, kjer je v disci-
plini dolgi lok zmagal Lovre jesenovec (VLR Vilijem), v golem 
loku je bil najboljši Miha Kosec (LK Kamnik), v sestavljenem 
loku Uroš Krička (ZSČ OZ Ljubljana), v ukrivljenem loku pa 
Rok Mažgon (LK Dolenjske Toplice). V. S. 

KOŠARKA 

DOMŽALE 

Le še zmaga do naslova prvakov 

Potem ko so košarkarji Uniona Olimpije v četrtek zvečer izid v 
zmagah velikega finala državnega prvenstva izenačili na 1:1, v so-
boto Domžalčani v svoji dvorani niso dopustili presenečenja. 
Odlično so igrali večino tekme in na koncu zasluženo slavili 66 
: 56. Tako ekipi Heliosa do največjega uspeha v zgodovini klu-
ba, naslova državnih prvakov, manjka še ena zmaga, zanjo pa 
se bodo trudili jutri zvečer, ko ob 20. uri gostujejo v Tivoliju. V. S. 

NOGOMET 

C E L J E , B L E D 

Optimistov ni več 

Naša nogometna reprezentanca, ki je v kvalifikacijski tekmi 
za uvrstitev na EURO 2008 minulo soboto v Celju gostila 
ekipo Romunije, je izgubila z i : 2 (o : o). Romuni so bili ve-
čino tekme boljši nasprotniki, od naših pa se je še najbolj iz-
kazal vratar Samir Handanovič, ki je preprečil še večji poraz 
nerazpoložene čete selektorja Matjaža Keka, za katero je v 
sodnikovem podaljšku zadel Dare Vršič. Tako tudi pred ju-
trišnjim gostovanjem oaših v Temišvaru le še največji opti-
misti upajo na čudež in točke za našo reprezentanco, ki je 
trenutno na lestvici skupine G na 6. mestu s štirimi točka-
mi. Vodita Romunija in Nizozemska s po 14 točkami, sledi 
Bolgarija z 12 točkami, Belorusija s sedmimi točkami, Alba-
nija s šestimi točkami, za nami pa je le ekipa Luxemburga, 
ki še nima nobene točke. V. S. 

ATLETIKA 

H R U Š I C A 

Na olimpijskem teku prek dvesto udeležencev 

7. olimpijski tek okoli mejnega platoja Karavanke na Hruši-
ci je privabil več kot dvesto udeležencev iz vse Slovenije. 
Najprej so na krajših progah tekli učenci, srednješolci in 
člani športnih društev ter varovanci Vzgojno varstvenega 
centra iz Radovljice. Osrednja pozornost pa je veljala teku 
na 21 in 7 kilometrov. Pri članih je bil na daljši progi 
najhitrejši Emanuel Trpin iz ŠD Tabor Žiri. Pri članicah je 
na tej razdalji tekla le Ivančica Adamek iz Mojstrane. Na 
krajši je pri članih zmagal Mirko Janijatovič iz Radovljice, 
pri članicah pa Tjaša Žnidar iz Lipe pri Blejski Dobravi. V 
posebni kategoriji so tekli tudi predstavniki policije, zma-
gali pa so pri članih na 21 kilometrov Andraž Klemene, pri 
članicah Darja Kokalj in na sedem kilometrov pri članih 
Severino Ogrizek, pri članicah pa Alenka Radelj. Za us-
pešno izvedbo teka so poskrbeli člani Športnega društva 
Karavanke v sodelovanju z olimpijskim komitejem Sloveni-
je in Športno zvezo Jesenice, j. R. 
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Nejcje postal kranjski Tiger 
Dve leti po tem, ko je prvič stopil v boksarski ring, je mladi Kranjčan Nejc Krumpestar v Celovcu 
ugnal prvega nasprotnika, v dosedanjih petih dvobojih pa še ni bil premagan. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - 'Treniral sem že karne-
kaj nJadih, ki so v naš klub pri-
šli, da bi postali dobri boksarji. 
Toda Nqc je med njimi nekaj 
posebnega. Ima izreden obču-
tek za gibanje v ringu, rad in 
hitro se uči in 2ato ni čudno, da 
se ga je prijelo ime Tiger," o 
svojem komaj petnajstietnem 
varovancu pravi izkušen kranj-
ski boksarski strokovnjak Du-
šan Čavič. Nejc Krumpestar 
njegove besede v ringu potrju-
je iz borbe v borbo in pri ko-
maj petnajst letih razmišlja 
kot izkušen športnik. 

Se lahko predstaviš? 
"Doma sem z Drulovke in 

obiskujem prvi letnik Gostin-
ske šole v Radovljici. Najprej 
sem treniral nogomet pri Za-
rici, dve leti pa tudi judo. 
Toda moja želja je bila, da bi 
se preizkusil tudi v boksu. 
Mami me je razumela, poza-
nimala se je, kje v Kranju je 
moč trenirati in tako sva sredi 
oktobra pred dvema letoma 
in pol prvič prišla v boksarski 
klub in se vpisala na treninge. 
Takrat sem bil star trinajst 
let" 

Kaj ti je pri boksu všeč? 
"Priznati moram, da sem si 

najprej želel boksati pred-
vsem zato, da izgubim nekaj 
kilogramov oziroma jih spre-

menim v mišice. Toda vzduš-
je v klubu, treningi, pred-
vsem pa res strokoven jjristop 
trenerja so me navdušili, da 
sem ostal, da sem začel resno 
trenirati." 
Skoraj dve leti si treniral, pre-
den si šd na ptvo tdanovanje 
)e bik> kaj treme? 

"Do prve tekme lani 24. sep-
tembra, ko sem tri dni pred 
petnajstim rojstnim dnevom 
prvič nastopil na reviji v Celov-
cu, sem boksal zgolj na trenin-
gih. Priznam, da me je bilo 
pred tekmo strah, saj sem ve-
del, da imam močnega na-
sprotnika, čečensk^ tekmo-
\^ca z avstrijskim potnim li-
stom, ki je imel za seboj že pet-
najst borb. Toda ko sem stopil 
v ring, sem bil naenkrat čisto 
sproščen, kot bi v klubu boksal 
z enim od prijateljev. V prvi 
rundi je bilo sicer kar težko, 
toda šlo mi je vse bolje in na 
koncu sem zmagal" 

Od septembra naprej si bil še 
na štirih tekmovanjih in vedno 
z m £ ^ Kaj praviš na to? 

"}a, postal sem državni pr-
vak med kadeti do 66 kilogra-
mov, zmagal sem na pokalu 
Kranja in še dvakrat v Celju. 
Zadnjič sem zmagal prejšnji 
teden na mednarodni tekmi, 
ko sem v Celju premagal Jer-
neja Gajška. tri kilograme tež-
jega in večjega štajerskega tek-
movalca. Boksal sem dobro. 

Nejc Krumpestar je prepričan, da ga v boksu čaka dolga in 
uspešna kariera. 

želd sem sodnikom pokazati 
čim boljšo tehniko, iz te želje 
pa mi je že v drugi rundi uspe-
lo nasprotnika knockoutirati" 

Se tehnike naučiš predvsem 
na treningih? 

"Ja, res imam zelo dobrega 
trenerja, ki popravlja moje na-
pake, veliko se naučim s prija-
telji v klubu, boksam tako s 
fiinti kot z Andrejo. Z njo sva 
kar izenačena, saj imava podo-
ben stiL" 

Kaj pa načrti za prihodnja leta? 
'Trener Dule pravi, da sem 

sedaj šele v osnovni šoli bok-
sa, čakata pa me še srednja 
šola in fakulteta. Odločil sem 
se, da bom svoje življenje po-
svetil boksu, in vem, da me 
čaka veliko treningov in dela. 
Želim si, da bi šel že prihod-
nje leto na evropsko kadetsko 
prvenstvo, nato pa postopoma 
napredoval vse do profesio-
nalnega boksarja ir. čim več-
krat zmagoval." 

KARATE 

OPLOTNICA 

Kranjčani so se znova izkazali 
Z ekipnim državnim prvenstvom, ki je potekalo v Oplotnici, 
se je zaključil spomladanski del tekmovalne sezone. Karate 
klub Kranj je nastopil z ekipami v desetih kategorijah in z os-
vojenimi tremi zlatimi, štirimi srebrnimi in dvema bronasti-
ma medaljama prvenstvo zaključil kot najuspešnejši klub. S 
tem je še povečal prednost na rang lestvici KZS, kjer je že 
tretje leto zapored na prvem mestu. V katah je naslov 
državnih prvakov osvojila ekipa mlajših kadetov (Janez Per-
havec, Aljaž Prislan in Jernej Jenko), ki je v finalu prepričljivo 
premagala ekipo KK Murska Sobota. Srebrni medalji sta os-
vojili ekipi kadetinj in članic, bronasto pa ekipa mlajših kade-
tinj. V borbah so državne prvakinje postale starejše deklice 
(Tjaša Ristič in Tjaša Bertoncelj). Prvo mesto so osvojile tudi 
članice (Iva Peternel, Teja Šavor in Bojana Dujovič), ki so v fi-
nalu premagale lanske prvakinje - ekipo KK Zmaj Ljubljana. 
Drugo mesto sta si priborili ekipi mlajših kadetinj in članov, 
tretje rresto pa je osvojila še ekipa kadetov. KK Shotokan 
Kranj je osvojil štiri medalje. Srebrno si je priborila ekipa 
mladink, bronaste pa starejši dečki, kadeti in članice. V. S. 

SELCA 

Na Rovn EURO Selca 2007 

Športno društvo Selca bo ta konec tedna, v soboto In 
nedeljo, pripravilo turnir v malem nogometu "EURO Selca 
2007". Tekmovanje bo potekalo na asfaltnem igriSču šport-
nega parka Rovn, zanj pa se je mogoče prijaviti do četrtka, 
7. junija, do 18. ure. Prijave in informacije na 031/723 925 pri 
vodji tekmovanja Zdravku Marklju. V. S. 

HOKEJ NA ROLARKAH 

JESENICE 

Štiri tisoč evrov za jeseniško bolnišnico 
Dvorana Podmežakla je bila minulo soboto v znamenju 
hokeja na rolarkah in obenem dobrodelne prireditve za je-
seniško bolnišnico. Vse organizacijske niti so imeli v rokah 
člani sekcije za hokej na rolarkah pri Športnem društvu 
Kranjska Gora. Turnir z udeležbo šestih ekip so dobili 
prireditelji, z njim pa so se spomnili tudi Andreja Kolenca, 
pobudnika tega športa v Kranjski Gori. Glavni dogodek dne-
va je bila tekma med ekipo ŠD Kranjska Gora in ekipo naše-
ga najboljšega hokejista Anžeta Kopitarja, v kateri so bile 
mnoge znane športne zvezde: jure Košir, Andrej Razingar, 
Dejan Košir, Dejan Vari in drugi. Boj je bil napet in zanimiv, 
rezultat pa ni bil najpomembnejši. Gledalci v dvorani so bili 
navdušeni ob novici, da so skupaj z donatorji zbrali štiri ti-
soč evrov. Ček je direktorju Splošne bolnišnice Jesenice 
Igorju Horvatu izročil Anžc Kopitar. J. R. 

VATERPOLO 

KRANJ 

Za naslov pn^aka Triglav in Koper 

V članskem državnem vaterpolskem prvenstvu je bil v 
soboto odigran zadnji krog. Še najbolj napeto je bilo v Mari-
boru, na srečanju med Branikom in Koprom, ki je tudi od-
ločilo, kdo se bo poleg Triglava še boril za naslov letošnje-
ga prvaka. Koprčani so bili boljši in zmagali s 5 ; 12. V Kran-
ju je Kokra gostila Triglav in izgubila z 11 : 9, v Ljubljani pa 
je Olimpija premagala Maribor s 23 : 9. Prva tekma za 
naslov prvaka bo že jutri, ko Triglav gostuje pri Kooru. J. M. 

I GIBAJTE SE Z NAMI 
J A N E Z FERLIC 

Tek na Mohor, tek z dušo 
Te& na MohorjeJasdmntno. 

Tek z zavidljivo zgpdcvino, pri-
srčno organizacijo domačinov, ki 
Se zncyo pripraviti pravo tekmo, 
tekme. Iger se vsi dobro počutimo 
in uživamo tako kot UMo k svo-
bodni tekači v brezmejni svobodi 
narave. Nekako se zdi, da pravi 
gorenji tdcač pač ne moreš biti, 
če ne nastopiš na teku na Mohor. 
Začdo seje že davno, tam v 20-

osemdesetih let pod organi-
zatorsko taktirko legendarnega 
Slavca iz Po^šice, s pravim ime-
nom .Abjza Primca, navdušene-
gfi športnika in nasploh zagna-
nega delavca v takratnem druš-
tvu maratoncev izpod- Bde peči 
na Jdovid. Tekli so majhni otro-
ci, domačini, kasngši odlični at-
leti in seveda krary^ maratonci, 
brez katerih si pred dvajsetimi leti 
ni bih predstavljati tekaškega 
druženja na Gorenjskem. Iz Ne-
milj, le majhne in dikoviie vasice 
z nadvse prijaznimi domačini, 
se tako tekači že leta podamo na 
dobrih sedem kilometrov dolgo 
pot pr^ Topdj do Zabrekev in 
do vrha Mofio^o, kjer dobijo za 
nagrado prdep raz0ed in Mu-
tek pmvega stika z naravo, kakrš-
nega iahko dobi le tekač, kisi ždi 
dobre volje in zadovoljstva. 

Letos je teklo na Mohor in pod 
njim skupno kar 197 tekcčev in 
tekadc, najmlajša, še nepstletna 
jerca, kije na štart stopila kar iz 
domače hiše, je tudi zmo^ pre-
teči dobrih tri kilometre dolgo 
progo. Vztrajnost, da je Le 
kaj vleče množice tek^ v Ne-
milje, vas z nekaj več kot dvajse-
tim hišami. Veijamem, daje to 
domačnost in tisto, kar tekmi 
d(yo gostdjubni domačini s svo-

jo prijaznos^o in gostoljuhnos^o 
in tekma si lahko zaduži naziv 
Wdtklasse v Gorenjskem poka-
lu. Letos je bil konkurenca zelo 

močna, po pričakovanjih je sia-
vil Boštjan Hrovat, ki pa mu je 
za ovratnik nenehno dihal 
Marko Pintar iz Sorice, ki letos 
kaže zelo dobro pripravljenost, 
in prav ta dva tekača trenutno 
krojita vrh razvrstitve v Gorenj-
skem pokalu v rekreativnih te-
kih. Posebno po^vje na tg tek-
mi so zagotovo otroci, ki teč^, 
izbdjšujgo razpoloženje in skr-
bijo za živžav na celotnem pri-
zorišču tekme, še posebej ob zna-
nem Pšcovem kozolcu, kjer so 
okronani zmagovalci teka. Niti 
niso pomembne kolajne in lovo-
rike, poinembtuije družba, ki se 
takrat zlije v eno, pravo klapo 
dobrovoljnih tekačev s spozna-
nem, da tek le koristi nam vsem 
in se počutimo bolje in smo bolj 
samozavestni. To je tudi eden 
izmed mnogih namenov, zakaj 
tečemo. Niti ni važno, kako hi-
tro in kako daleč, važno je, da 
gre in da gre po poti sreče in 
osebnega zadovoljstva, ki daje 
lepšo obliko našega tiizem^kega 
bivanja. To smo doživeli zopet 
na Mohorju, legendi med slo-
venskimi teki, kamor se bomo, 
verjamem, še mnogokrat vra&ili 
in podoživljali tek v pravem po-
menu besede. 

Šc ena moja malenkost. Letos 
mi na tem teku no^ niso tekle 
tako, kot bi si želel, in so bile tež-
ke od prvih metrov. Le kaj bi 
nad tem tarnal, dovolj lepo je že, 
da lahko tečem, se gibam in de-
lim lepe trenutke s sotekači, ki so 
moj nepogrešljiv dd življenja in 
si ždim še mru)go skupnih kora-
kov. Akcija, dokler gre. Ko ne gre 
več, vsaj spomini ostango lepi, 
zato je vredno steči - z življe-
njem. V Nemiljahje bilo krasno 
kot vedno. Hvala vam vsem, še 
posebno pa domačinom organi-
zatorjem izpod Jelovice. 

Start 27. Teka na Mohor. Tradicionalno prizorišče pred 
gostilno Na razpokah. Gremo naprej v prihodnost. 
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IČ MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Magistra mama 

Z nanja ni nikoli preveč. 
Vsake toliko časa se 
najde kdo, ki me spra-

šuje, ali bom vpisala magiste-
rij. Najbrž ga ne bom, a niko-
li nc reci nikoli. Zdi se mi, da 
lahko sproti jem tiste doze 
znanja, ki jih potrebujem in 
si jih želim, ne da zanje do-
bim lepo zveneče nazive. Se-
veda bi mi nazivi odprli še 
kakšna vrata, ampak moja 
najljubša vrata so trenutno 
vrata naše hiše. Mala Eva je 
stara dobri dve leti in Tina jih 
je imela že dvajset. V teh letih 
mojega starševskega sluibo-
vatya bi si najbrž že zasluži-
la tudi kakšen naziv. Lahko 
bi postala magistra skrbi in 
nege za bolne otroke. Mož bi 
prav tako lahko dobil naziv 
doktor spodbujanja ob težkih 
diagnozah in magister ne-
ustrašni. Ali vsaj asistent za 
vsakdanje male in velike 
vzgojne naloge. Te dni sem 
razmišljala, da je starševski 
poklic res ena izmed najbolj 
odgovornih služb. Če temu 
sploh lahko rečemo služba. Je 
bolj poslanstvo, škoda, ker ni 
tafco cenjeno, kot je napredo-
vanje v vseh drugih karierah. 
Nisem še srečala mame, ki bi 

se hvalila s tem, da je "samo" 
mama. Ženske, ki so ostale 
doma in ne hodijo v službo, 
imajo pogosto malce slabe ve-
sti, ker "ne delajo". Vse tiste, 
ki "delamo", pa imamo pogo-
sto slabo vest, ker nismo veli-
ko doma. Kaj je vredno in kaj 
potrebuje vsaka zase in za 
svojo družino - o tem nima 
nihče pravice soditi. Moje 
spoštovanje velja za vse ena-
ko. Bolje je imeti manj in biti 
več, kot imeti več in biti 
manj. Karkoli že. Tudi starš. 
Zato bi rada rekla vsem ma-
mam, ki ite domu. Uživajte v 
tem, kar ste, in bodite ponos-
ne na to, da si upate več in 
drugače. Čeprav imate že na-
zive, ali pa jih nikoli ne boste 
imele, ste tako ali tako že ma-
gistre. Magistre previjanja, 
hranjenja, vstajanja ponoči, 
doktorice igranja, prepevanja 
in tekanja za otroki. V svoji 
starševski karieri pa si le vze-
mite tudi kakšen dan dopusta 
in uživajte v trenutkih, ko ni-
hče ne kriči, nima pokakane 
rite, ne išče delovnega zvezka 
ali ne žaluje za svojim hr-
čkom. Naj bo kakšen sončen 
pomladni dan samo vaš, 
mame magistre. 
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Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo TU ISTICNI 

91,0 MHz 
Ufuiiu.potepuh.com 

Ko cvetijo lipe 
Lipovo cvetje je veljalo za najbolj priljubljeno domače pomagalo zoper prehladna obolenja, kašelj 
in zlasti za pospeševanje potenja pri vročini. Človeka pa je tudi pomirilo. Njega dni ni bilo dostojne 
domačije, ki ne bi premogla lipe (Tilia platyphyllos) ali lipovca (Tilia cordata), pod katerima so ob 
poletnih večerih ljudje tako radi posedali. 

PAVLA K U N E R 

Slovensko sveto drevo 

Lipa je čudovito mogočno 
drevo, ki cveti junija in julija, 
in na katerem tako radi pose-
dajo ptički. Oni že vedo, kje 
si lahko naberejo moči in kje 
lahko najdejo spokoj. Zato 

Lipa prežene zle duhove 

lipa se odlikuje po dolgem 
življenju in izredni življenj-
ski moči, zato se niti ne čudi-
mo, da lahko pozdravi celo 
vrsto tegob in bolezni ki jih s 
sabo prinaša človekovo živ-
ljenje. Sv. Hildegarda in 
Bingna ji je pripisovala ču-
dežno moč in jo svetovala 

velike gospe tudi pričakuje-
mo. Sloviti naravni zdravi-
lec Maurice Messegue nam 
zagotavlja, da lipa deluje 
nadvse pomirjajoče in bla-
žilno. Če hočete imeti mir-
no noč, ni boljšega od sko-
delice lipovega čaja. Pripo-
roča se torej vsem, posebej 
živčnim ljudem, kroničnim 
nespečnežem, ljudem, ki 

skem zdravilstvu, skrbi, da 
je kri bolj tekoča. S tem pre-
prečuje aterosklerozo, vnet-
je žil, angino pektoris in in-
farkt. Je tudi rahel diuretik 
in zelo primerna za bolnike 
s protinom in revmatiz-
mom. Ker spodbuja k znoje-
nju, pripomore k temu, da 
se iz telesa izločajo strupene 

svoja gnezdeča radi spletajo 
na Upi, simbolu miru, prijaz-
nosti in življen;a. Lipa je bila 
slovenskemu človeku sveto 
drevo. Posadil jo je na križ-
potjih, ob cerkvah, na trgih 
in kmetijah. Pri nas uspeva-
ta dve vrsti lipe • lipa in lipo-
vec. Med sebq se nekoliko 
razlikujeta, a to ni tako po-
membno, saj imata obe enak 
nektar za čebele in enake 
zdravilne učinkovine za lju-
di. Lipovo cvetje je bilo nepo-
grešljivo zdravilo v sleherni 
hiši. Ko so jo posušili, so jo 
hranili v platnenih ali bom-
bažnih vrečkah. Iz nje so po-
zimi pogosto pripravljali čaj, 
predvsem proti prehladom 
in pljučnim boleznim. 

proti kugi, ki je tedaj morila 
po Evropi. Mnogi njeni na-
sledniki so bili trdno prepri-
čani, da izganja zle duhove 
in zdravi božjast. V lažjih pri-
merih naj bi bilo dovolj že 
posedanje pod cvetočim dre-
vesom. Andrej Dvoršak se v 
Padarskih bukvah sprašuje, 
mar niso tega vedeli tudi 
naši kmetje, ki so sadili lipe 
pred cerkvami in gradovi, 
sredi vasi ob vodnjakih ter 
mnoge poletne noči prežive 
li pod njimi. 

Za mirno noč 
Lipa ima prav imenitne 

zdravilne lasmosti, vendar 
deluje počasi, zanesljivo in 
dostojanstveno, kar od tako 

jih mučita tesnoba, nemir, 
živahnim otrokom in starej-
šim ljudem, ki težko zaspi-
jo. Lipa bo prinesla dobro-
dejen počitek tudi vsem, ki 
kašljajo, jih muči astma, 
migrena ali srčne težave. 
Pomiri nas tudi lipova ko-
pel, ki je učinkovita tudi 2a 
otroke. 

Zoper aterosklerozo, 
infarkt... 

Čaj iz lipovih cvetov po-
spešuje potenje pri vročin-
skih okužbah, priporočajo 
ga ledvičnim bolnikom, je 
odličen zoper bronhitis in 
ozdravi vnete dlesni. Čisti 
tudi kri in kot pravijo v Ijud-

Lipov poparck 

Čaj pripravimo v obliki po-
parka: dve do tri žličke posu-
šenega in zrezanega cvetja 
poparimo s skodeUco vrele 
vode in pustimo stati 5-10 
minut. Za kuro s potenjem 
pijemo zelo \Točega, lahko 
mu dodamo še med. Za po-
večanje odpornosti in pre-
prečevanje prehlada pripra-
vimo f>oparek iz ene do dveh 
žličk in pijemo manj vroče-
ga. Lipovega čaja pa ne sme-
mo piti v nedogled, saj lahko 
povzroči srčne okvare. Za 
bolniki s šibkim srcem je li-
povo cvetje lahko nevarno, 
zato naj se o njegovi uporabi 
posvetujejo z zdravnikom. 
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RADOVAN HRAST 

A nič me ne more zaustaviti. 
Poiskal bom Prešernovo briga-
do! Baje je nekje v Sdških hri-
bih. Odšd bom. Nihče me več 
ne spravi nazaj. Odločitev je do-
končna. f<iahrbtnik pripravljen. 

V zgodnjih urah, c začetku 
marca 1944, se znova odpra-
vim v partizane. Oprezno gie-
dam na vse strani. Na ševeljski 
poti prečkam cesto Škofa 
Loka-Železniki. Nato pa hitre 
čez travnike v gozd. 

Po gozdu nadaljujem v doli-
no Luše. Potem naprej proti 
Sv. lenariu. Pred vas/o Zapre-
val naletim na partizansko pa-
truljo. Hitro se sporazumemo. 
Niso iz Prešernove brigade. 

"Nič zato," pravim, "peljite 
me v vaš štab!" 

Postanem borec Druge čete 
Prv^a bataljona Gorenjskega 

odreda. Kmalu izvem najnuj-
nejše o bataljonu. Komandir 
čete je Nastran • Miloš, komi-
sar pa Kovač • Rastko. Ko-
mandant bataljona je Pfajfar -
Tomaž. Zato ponavadi pravi-

jo Tomažev bataljon, ne Prvi. 
Politkomisar bataljona je Mi-
klavc - Kekec. 

Le dan ali dva imam časa 
za prilagoditev na četno življe-
nje. Nato se začne sodelovanje 
v partizanskem borčevskem 
vojskovanju. Pohodi brez kon-
ca, spreminjanje položaja in 
tabora. Straže. Patrulje. 

Zopet menjamo taborišče. 
Pohod v nedc^d. Ponoči pre-
miki, podnevi pa druga voja-
ška opravila. Vse po določenem 
redu ali po možnostih. 

Dodeljen sem mitralješki 
trojki. Prejmem polno torbo 

nabojev in rezervno cev lahke 
strojnice, italijanske brede. Pri-
nesgo nam še težki minomet. 
Odhod bataljona z vso bojno 
opremo. 

Naši trojki dodelijo mrtvo 
stražo. Naš položaj je nad vo-
jaško cesto iz Škofe Loke. Po-
vedo nam, da bomo napadli 
vt^aške objekte v škofi Loki. 
Zato tudi nosimo s seboj težki 
minomet. 

Moja prva vojaška akcija. 
Čeprav sem le teden dni v par-
tizanih, že čutim utrujenost. 
Spim zelo malo. Nenehno smo 
ne pohodu, hrana pa je bolj 
piHa in tudi neredna. 

Ležim na mrzli zemlji. Še 
nekaj snega je na njej. Pod se-
boj imam le eno odejo. Treba 
paje ležati mimo, tiho. se čim 
manj premikati. Moramo biti 

budni, ves čas prisluškovati, 
da nas sovražnik nc preseneti. 

Oči se mi zapirajo. Od mra-
za se začnem tresti. Čas pa, 
kot da stoji. Kdaj bo že ta na-
pad in konec tega napetega pri-
čakovanja? 

Napol odrevenelega me sune 
mitraljezec. Prišlo je povelje. 
Gremo rMzaj. 

Pod Lubnikom dohitimo ba-
taljon. Iz neke hiše tu)sijo živi-
la in jih nakladajo na voz. Iz 
hleva vodijo živijo. 

Zaslišim povelje: "Vse, kar je 
dobrega, odnesite! Hišo botrio 
zažgali." To je za kazen do-
mačinom. Vsi so v sovražniko-
vih vrstah. 

Naša mitralješka trojka ho-
dimo po stari jugoslovanski uo-
Jaški cesti Škofa I/ika-Rlegnš. 
Mitraljezec ukaže počitek. Tu-

kaj bomo mi čakali glavnino. 
Usedem se ob robu ceste. Zavit 
v odejo v hipu zaspim. 

Prebudijo me strojnični rafa-
li, pokanje pušk in bomb. Son-
ce že vzhaja. Že je dan. Kaj je 
zdaj to? Kje so mitraljezec in 
vsi drugi? 

Ostanem sam. V nepozna-
nem gozdu. Ne vem, kje so 
naši, kje so Nemci. Poslušam 
sled streljanja. Tja ne smem. 
Moram poiskati naše! Počasi 
se premikam proti smeri 
boja. 

Še pred poldnevom je poka-
. nja konec. Zvečer naletim na 

našo patruljo in se z njo odpra-
vim v bataljon. 

Kaj se je dogajalo v tem 
času? 

Knjiga bo izšla konec maja. 
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DD KUHARSKI RECEPTI 
Z A VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosik>: korenjeva kremna juha, dušen piščanec s sar-
delnimi fileti, olivami, paradižnikom in belin vinom, pečen 
krompir, glavnata solata z jajcem in drobnjakom, čeinjeva torta; 
Večerja: širna plošča z orehi in grozdjem, ajdov kruh. 
Ponedeljek - Kosib: krompirjeva juha s suhimi gobami, omlete 
z brokolijem, mešana solata; Večefja: koruzni žganci, jogurt ali 
mleko. 
Torek - Kosilo: rižota z morskimi sadeži, glavnata solata s fižo-
lom in rukolo, jagodna kupa; Večerja: na čebuli popečena blit-
va z dišavnicami in jajci, kruh, jogurt. 
Sreda - Kosilo: polenta, golaž z vampi, glavnata solata z lečo; 
Večerja: popečene skutne palačinke, češnjev kompot. 
Četrtek - Kosite: srčki v omaki, pire krompir, mladi radič s koruzo 
in olivami; Večerja: glavnata solata s tuno in jajci, čebulni kruh. 
Petek - Kosilo: fižolova juha z rezanci, osličevi fileti po pariško, 
kumare s krompirjem in kislo smetano v solati; Večerja: skut-
ni namaz z zelišči, redkvice, zrnat kruh, bela kava. 
Sobota - Kosib: mešano meso na žaru, blitva s krompirjem po 
dalmatinsko, šopska solata, sadna kupa z rabarbaro in jagoda-
mi; Večerja: beluši s kuhanimi jajci, s česnom, zelišči in oliv-
nim oljem, francoska žtruca, sladoled. 

Češnjeva torta po babičino 

Umešamo 10 dag sladkorja in 4 rumenjake. Primešamo 7 dag 
z rumom napojenih drobtin, drobno naribano limonino lupi-
no, ščep cimeta, sneg 4 beljakov, 1 dag kakava, 7 dag zmletih 
lešnikov, 1 žlico moke in četrt zavitka pecilnega praška. Ko vse 
to narahlo zmešamo, stresemo v pomazan, z moko potresen 
tortni model, zravnamo in naložimo po vrhu pest ali dve če-
šenj brez pešk. Uporabimo lahko tudi češnje iz kompota, le da 
jih damo pred uporabo na cedilo, da se dobro odtečejo. 

Šopska solata 

Zo 4 osebe potrebujemo: 40 dag paradižnika, 20 dag s^eie paprike. 
10 dag mlade bele čebule, 20 dag mladega sira, olje, sol, poper, kis. 
Paradižn ke zrežemo na rezine, papriko na trakove, čebulo na 
kolesca, prelijemo z oljem, kisom, solimo, narahlo zmešamo, 
porazdelimo po skodelicah, po vrhu potresemo z zdrobljenim 
mladim sirom, popopramo In ponudimo. 

STRAH I NJ 

Podelitev priznanj 

Gorenjska turistična zveza je letos že šestič podelila priz-
nanja ljubiteljem gorenjskega nageljna. V projektu "Vrnimo 
gorenjski nagelj na gorenjski balkon in okna" so letos priz-
nanja prejeli: Rezka Mandeljc, Štefka Cesar, Francka Noč, 
Stanka Česen, Katarina Poljanec, Marija Urbanček, Anton 
Podobnik in Vida Pečar. Priznanja sta podelila predsednik 
Gorenjske turistične zveze mag. Jure Meglič, ki je v poz-
dravnem govoru predstavil projekt, ki se je med ljubitelji rož 
dobro prijel, in predsednica komisije za projekt "Gorenjski 
nagelj" Vlirjam Pavlič. Gostitelj in ravnatelj Srednje 
biotehniške šole Kranj Marijan Pogačnik se je zahvalil za od-
ločitev, daje bila letos podelitev prav v novem biotehniškem 
centru v Strahinju, saj je vzgajanje rastlin tudi del njihovega 
programa. "Ponosni smo lahko, da vsem, ki obiskujejo našo 
deželo lahko pokažemo tudi avtohtono cvetje. " Obiskoval-
ci so dobili tudi veliko koristnih informacij na predavanju 
unIv. dipl. agr. Nataše Šink o negi balkonskih rastlin in tudi 
o škodljivcih, ki se jih lahko ubranimo na različne načine. 

Pehtran 
B O R I S B E R G A N T 

Pehtran se je iz Sibirije že 
v 15. stoletju razširil po vsej 
Evropi. Poznali so ga že stari 
Rimljani. Obstajata dve vrsti: 
"pravi" ruski pehtran in 
francoski pehtran. Zaradi 
blage arome je bolj cenjen 
francoski, vendar je precej 
bolj redko na razpolago. Ru-
ski pehtran ima malce bolj 
grenak in jedek okus ter 
vonj. Iz razvejanega stebla 
rastejo gladki, ozki in suliča-
sti listi. Na spodnji strani iz-
ločajo eterično olje z grenko-
sladkim vonjem. Najboljši 
okus naj bi imeli listi tik 
pred cvetenjem, zato lističe 
nabiramo tik pred cvete-
njem ali sproti, uporabljamo 
pa lahko svežega, sušenega 
ali zamrznjenega. Pri suše-
nem se sicer nekaj njegove-
ga okusa izgubi, vendar vse-
eno pride prav predvsem v 
zimskem času. Svežega lah-
ko tudi kupimo na tržnici in 
ga nekaj dni hranimo v hla-
dilniku. Pehtran je nežna in 
občutljiva začimba. Lističi so 
pikanten in aromatičen do-
datek za nekatere juhe, zele-
njavne priloge, solate, pečen-
ke in omake. Z njimi lahko 
začinimo tudi peso, beluše, 
korenček, zeleno in bučke. 
Pri nas so zelo priljubljene 
pehtranove potice in štruklji. 
Je zelo znana in priljubljena 
začimba za solate, zeliščne 
namaze in zeliščna masla. 
Uporablja se za aromatizira-
nje kisa, vina in gorfice, zelo 

zanimiv okus pa dobi tudi 
oljčno olje z vejico pehtrana. 

Čebulna juha s sirom in 
pehtranom 

Za 4 osebe potrebujemo: 40 
dag čebule, 5 dag masla, 2 žli-
ci moke 31 mesne juhe ali vode, 
1 dl sladke smetane, 4 rezine 
belega kruha, j dag masla, 1 
žlico sesekljanega pehtrana, 4 
tanke rezine ementalca, sol in 
sveže mlet poper. 

Drobno narezano čebulo 
pražite na maslu, da lepo po-
rumeni, jo potresite z moko 
in še malo popražite. Zalijte 
z juho in po okusu solite ter 
popoprajte. Juho kuhajte 30 
minut in jo zaUjte s sladko 
smetano. Medtem popražite 
na maslu kruhove rezine. V 
vsak krožnik položite rezino 
kruha, jo potresite s pehtra-
nom in nanje položite prav 
tanke rezine sira. Vse skupaj 
prelijte z vrelo juho, ki jo lah-
ko izboljšate s šilcem konja-
ka. 

Piščanec s pehtranom 

Zo 4 osebe potrebujemo: 8 
zgon^ih ali spodnjih delov piš-
čan^ih beder (vsak po 10 dag), 
5 dag masla, 2 žlici sesekljane-
ga pehtrana, sol in sveže mlet 
poper. 

Iz piščančjih kosov odstra-
nite kosti. Maslo nekoliko 
zmehčajte, vanj z leseno žli-
co umešajte pehtran, sol in 

poper ter z njim premažite 
kose piščanca ter napolnite 
vse odprtine na mesu, ki jih 
nato z zobotrebcem zaprite. 
Kose položite na pekač in 
pokrijte s fohjo. Postavite v 
na 200 stopinj Celzija ogre-
to pečico in pedte 40 minut, 
zadnjih 10 minut pecite brez 
folije. Pečene kose piščanca 
takoj postrezite, najbolje s 
pečenim krompirjem, ki ga 
lahko spečete tudi poleg piš-
čanca. 

Osličev file 
v pehtranovi omaki 

Za 3 oseh potrebujemo: 1 kg 
osličevih jilejev, 1 strok česna, 5 
žlic oljčnega olja, sol, 0,5 d su-
hega belega vina, 2 žlici sesek-
ljanega pehtrana in 2,<i di ho-
rrwgenizirane sladke smetane. 

Osličeve fileje posolite in 
jih opecite na oljčnem olju 
ter opečene zlagajte na krož-
nik. Na preostalem olju rah-

lo prepražite strt česen, ga 
zalijte z vinom, potresite s 
pehtranom in zalijte s sme-
tano. V omako dodajte ope-
čene osličeve fileje, dušite še 
10 minut ter postrezite s 
krompirjevim pirejem. 

Pehtranov parfait 

Potrebujemo: 0,5 I sladke 
smetane za stepanje, 4 jajca, 6 
žlic sladkoija in 4 žlice sesek-
ljanega pehtrana. 

Sladko smetano stepite, 
jajčne rumenjake stepite 
skupaj s tremi žlicami slad-
korja in napravite trd sneg iz 
beljakov, v katerega vtepete 
preostale tri žlice sladkorja, 
dodajte sesekljan pehtran ter 
vse skupaj narahlo zmešajte 
in z maso napolnite polju-
ben podolgovat model in po-
stavite za čez noč v zamrzo-
valnik. Zmrznjen parfait 
stresite iz modela, narežite 
na rezine in takoj postrezite. 

Hujšaj m O S kaktusi 
Učinkovit uspeh za oblikovanje telesa z vezanjem maščob. 

NeOpuntlJais je patentiran 
In standardiziran izvleček 
kaktusa Opuntia ficus indi-
ca, izdelan v laboratoriju 
Bio Serae v Franciji In je 
dobitnik srebrne nagrade 
na evropskem sejmu zdra-
vih sestavin. Vlaknine ve-
žejo in izločijo 28,3 od-
stotka skupnih maščob, 
zaužitih z obrokom! Pri 
predelavi ne uporabljajo 
kemičnih sredstev; ni do-
danih arom, sladil in kon-
zervansov. 

Skrivno delovanje kak-
tusa: po obroku maščobe 
plavajo na površini znotraj 
želodca. Z jemanjem Ne-
Opuntije® se okoli maščo-
be ustvari tekoči yei. Ki sta-
bilizira celoten kompleks in 
neodvisno od pH-vrednosti 
prebavnega sistema se 
takšen kompleks izloči 
skozi prebavni trakt iz orga-

nizma. Najnovejše klinične 
študije kažejo na to, da Ne-
Opuntija® zelo učinkovito 
zmanjšuje maščobe (LDL 
holesterol in trigliceride). S 
tem se poviša nivo "dobre-
ga" holesterola in zmanjša-
jo se rizične bolezni kardi-
ovaskularnega sistema. 
Ta svetovni hit se prodaja v 
več kot tridesetih državah 
po vsem svetu in je požel 
izjemne rezultate. Pred 
kratkim je podjetje Encian 
dalo na tržišče izdelek 
"CACTUS DIET" z vlakni-
nami iz kaktusa in je na vo-
ljo v lekarnah In specializi-
ranih prodajalnah. Lani je 
bil ta Izdelek najbolj prodaj-
ni naravni preparat za huj-
šanje na Hrvaškem. Uspe-
hi so bili odlični. 
Izdelek je 100-odstotno 
naraven, ne povzroča aler-
gij in je znanstveno doka-
zan. Ima sposobnost veza-

nja in izločanja maščob, 
uravnava nivo sladkorja v 
krvi in zmanjšuje apetit. 
Priporoča se jemanje 1 do 

2 kapsuli približno 30 do 
60 minut po obroku, ki 
vsebuje maščobe, z dovolj 
tekočine. 

Cactus 
Diet 

'Vlaknine NeOpuntie*: 
-vežejo In izločijo 28,3% maščob, 
•pomagajo pri oblikovanju telesa, 
•izdelek je 100% naraven, 
•učinkovitost je znanstveno dokazana, 
•ne vsebuje arom, barvil, sladil in konzervansov. 

_ i l a x cl 0 , 0 . 0 1 / 5 4 4 . 3 8 3 3 

Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah! 
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Brunarica Osolnik /Foto:jeien«iu8tm 
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Polhograjski razglednik 
Polhograjski Dolomiti skrivajo številne označene poti, ki nas nezahtevno, enostavno pripeljejo na 
številna razgledišča po visokem slovenskem gorovju. Za popoldansko rekreacijo primerna pot. 

J E L E N A l u s T i N 

Tudi moj bicikel rabi počitek pred cerkvico sv. Mohorja in 
Fortunata. /foto:|«lenaJu»«if> 

v Polhograjskem hribov-
ju smo se povzpeli že na Gr-
mado in ToŠč, danes pa se 
bomo odpravili na najsever-
nejši kjcel j , ki nam zaradi 
svoje izpostavljene lege 
nudi čudovit razgled. Pred 
vasjo Sora (če prihajate iz 
smeri regionalne ceste 
Kranj-Ljubljana), pri znani 
kulinarični hiši, zavijete 
levo proti Topolu oz. Sveti 
Katarini. Po nekaj kilome-
trih boste ob cesti na levi 
strani zagledali številne par-
kirane avtomobile, na desni 
pa markacijo, ki označuje 
pot na Osolnik. Strma gozd-
na cesta vam daje veČ mož-
nosti vzpona. Lahko ji sledi-
te, a Če vam je hoja po maka-
damskih cestah muka tako. 
kot je meni, potem lahko za-
vijete tudi na ozke stezice, 
ki vas vodijo dokaj strmo 
skozi gozd. V nobenem pri-

meru ne morete zgrešiti in 
se izgubiti. Od daleč boste 
zagledali grič Osolnik, z 
znamenito cerkvico sv. Mo-
horja in Fortunata, ki ob 
koncih tednov privablja 
ogromno ljudi. Preden gre-
ste proti vrhu, ali pa nazaj 
grede, pa se ustavite v bru-
narici Osolnik, kjer vam bo 
prijazna oskrbnica ponudila 
dober čaj, pa tudi kakšna 
okusna hrana "na žlico" je 
vedno na jedilniku. 

Z vrha Osolnika se odpira 
enkraten razgled na gorenj-
sko okolico; Lubnik, Blegoš, 
Ratitovec, v ozadju Julijci, 
veriga Karavank, na vzhodu 
pa Kamniške Alpe z mogoč-
nima Kočno in Grintovcem. 
Naj ne pozabim na hišna 
kuclja Kranjčanov, Sveti Jošt 
in Šmarjetno, na drugi stra-
ni pa na Smamo goro. Sor-
ško. Kranjsko in Kamniško 
polje se pred nami razpro-
stirajo v vsej svoji širjavi. Na 

drugi strani doline Ločnice, 
kjer smo pustili naš avto, pa 
proti Osolniku pogleduje 
Sv. Jakob, Id je Osolniku za-
radi izrazite lege glede raz-
gleda zelo podoben. 

Da pa se ne bomo vračali 
po povsem isti poti, ampak 
naredili manjšo "klobaso", 
se bomo z Osolnika spustili 
še na Govejk. Od brunarice 
krenemo nazaj po poti pri-
hoda do prevala Križišče, 
kjer sledimo evropski peš-
poti proti Govejku, Pot pote-
ka skoraj vodoravno, ves čas 
po gozdu. Obšli bomo nekaj 
grap. Do Doma na Govejku 
se sprehodimo preko travni-
ka. Prepričana sem, da nas v 
dolino Ločnice lahko pripe-
lje kar nekaj poti, a mi se 
bomo deloma vrnili po poti 
našega prihoda. Ko bomo 
obšli grapi in se po širši 
g 0 7 d n i , m a k a d a m s k i p o t i 

začeli spuščati, ne bomo na-
daljevali v smeri markacije 

proti Osolniku. temveč 
bomo kar po poti nadaljeva-
li navzdol in kmalu bomo 
pred seboj zagledali nam 
znani travnik iz začetka na-
šega izleta. , 

Omenjena pot je zelo pri-
merna tudi za gorske kole-
sarje. 

Iz doline Ločnice do Osol-
nika je približno eno uro 
zmerne hoje, iz Osolnika do 
Govejka približno 45 minut, 
nazaj dol v dolini pa boste v 
pol ure. Za vami je spet en 
lep spomladanski izlet. 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
• PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

POMOŽNI DEL 
M $07: HEKATA TOMAČEVO I, UUBUANA 
&.e.07. ISS SERVtSfSTEM. PTUJSKA 
8 6.07: PnRCVA GOSPA. MECETOVA t. KRViJ 
8 6.07. fUMČ>t MIM. PMPA i38, 
20 6 07, ANbC MRAN. KfiAHJ 

LOM 
8.6.07. KRAMCC M£KSANOeR. 60. CERKUe 
166 07. MNJEKOU&^N.J.PLAlSEZi.KRAai 
288 07. NERMfN MAHMVrOAČ. KBENSKA 30, 
6l£0 
10.607. NEROS. VOJKOVA 2 8 LESCE 
276.07.0GflEX.P00flECA5.vUVCJC€ 
5.6.07: PEUi. PtCm. STWmj 31. NAKUD 
5,6 07: PCTERUN OOBJE 3 POUANE SK. 
LOKO 
13,6 07. enrOF 39. KRANJ 
206.07; POOPEČAN ANDREJA. L HfiOVATA 9. 
KHSNJ 
20 6.07, VAŠKA »«SKCWA, POUCA NAKLO 
15.6.07. FREUH MARTJN, GOfOPEKE 10.2« 
16.6 07. JEZ£R££X MARJAN, COSTEČ£<t.SK LOKA 
20.6.07; KASTRUN PPMOL SH VAS 17. ŠENČUR 
23 6.07, KUR«1.TEUZA6ETA. TSOE 39. KRA.U) 
5,6 07. MANPOiVER, KOROŠKA M. KRANJ 
5 6 07: ROetSSEC. PRE^RNOM 16, JESENtCE 
060EL LESA; 8 6 07: jaCMCA. SESTRANSKA VVkS 
20. GORENJ VAS 
VZDRt ceST; 5.6,07; CESTN-J POOjerjE. JEZER-
SKA 20. KRANJ 
VAHNOSTMR: iaoi: isww*PRor6Ci. Ž6«ceHje-
VAie.RADOVUCA 
VOZN« CESTTUH MOT. VOZU; 8 6 07. avtS Ai/r 
GIC. OOSRAVSKA 3. JESEMCE 
KUHARSKI POM, 
5 6 07, A«ST CAIERWG ZG BRf« 130A. 8RWIK 
6 6,07: MEHTEU MARUA. PC0K0flEN82, KR GORA 
S06J«WCA: <*> 15 6 07. MOm BEUfVUE SMAR-
fniA GORA 6, KRANJ 
raŽJAPOKLIZOeRAZBA 
8,6.07. AOECCO H R. TROtrtO/A 9. LJU8UANA 
5 6.07. POLVCOM SK LOKA, PXiANE 76. POLW« 

STROJNI UVAR 306 07. UeER. KOPAUSKA 15. SK. 
LOKA 
BOLNJČAR; 5 6.07. DOM l^OJEHCEVDR.F, SER-
GELJA. GCKALOVA 4. JESEMCŠ 
MLEKJIft: 166,07. MlfKARSTNOPOOJED.OLŠEVEK 
50. PREDDVOR 
MZAR 
8 6 07. iLCMCA. SESTTVNSKAVAS 20. GOPEKiA 
l36.07:JdDESlGN. KRNICA 73A.ZG GOR£ 
d.6.07: KENE BORIS. JURČfČEv̂ d. RADOVUCA 
KLJUČAVNIČAR 
7.607. CI/C8CNA&0CA. PV$TAL21. ^K LOKA 
23,6 07 HDICTAL-CKO. aÔ ENSKA 14. CERKLJE 
0eiJK.K0VW 
5.6.07: 8L/C0JČ0 MfCOV. KOlOOVORSKA 7. 
KRVU 
12607.HORMPERI£S.SAVSKALOKA2. KRMU 
20.6.07. KOPLA. KCnČEVA 75. ^ LOKA 
12.6 07. KRISTAN mt . JEZEPSUAti. ŽR 
5.6 07. MARČETA MIROSLAV. RETEČE 46. LOKA 
STRUGAR: 166.07 BVG.DO0.SAVSKA 16 KRMU 
ORODJAR; 20 6.07; (SKRA MS LAJGLMNSKA 24 A. 
KRANJ 
MONren vooov. NAmAv 
8 6 07; NT JUVAN K D. MOSKJE S4, RAOOVUK> 
23.6.07: MLAKOVIC NENAD, FCOAČEVO 1. KRANJ 
STROJNIK: 6 6.07; PETAL PECMK. STRAHINJ 31. 
NAKLO 
STROJNI MEH: 9.6 07. ALOJ? OVSENIK. JEZERSKA 
tOeCKRANJ 
AVTOMEHANIK 4.7.07: SODRIKAR NIKO, PREČNA 
24, KRANJ 
ajEKTR ENEROCriK 
6.6 07: eTlKBA. INOUSTRISKA 6. ŽJRI 
9 6 07: UR8ANC ZDRAVKO. ZALOG 12. GOlMK 
ČIVIJA: C « 07: H KRAT N. U. rTNOOORCCV 25, 
UUBUtNA 
MONTAZER: 9 607: A R STRATEG. Z6. OTOK 10. 
RADOMJICA 

276 07, BOŠTJAN ŠINKĈ EC. C TALCEV 6, 3K 
LOt^ 
8 60:. SATl£R OLKA. OlOHAMSKA 14 KRANJ 
PEČA«; 23.6.07: MlAKOVlC NENAO. PPE8AČCV01. 
KRANI 
VOZNK 
8 6.0?: 6£ TRANS, SR BOA 34, PREDOVOR 
6 6.0?. GOLOOČ. K0RALJŠKA43, SK. 10KA 
23.6.07: JOVANCMČ DRAGO. PARTIZANSKA 48. 
KRANJ 
8,80:. SAVAT1RES, ŠKOFJELOSKAS. I-RANJ 
4,707; SODNKAR NIKO, PREČNA 2«. KWU 
VOZMK AVTOBUSA: 4.7.07: METEOR. STARA C 1. 
CCRKJC 
PROCAJALEC 
5 6 0 \ FU2WSKA 8. JESElKt 
8.60*. MAVČIČE 102. UAVCICE 
8 60'. MEOASVET. Ŝ VW1HSKA 152 LJUBUANA 
S.e.O'. METRO, CANKARJEVA 80. R«XMJK> 
8 6.0'. PK ASTRZJČ, BREZJE 41A TRŽJČ 
16 6.07; SLCVENSKAKNIGA. STEGNE 3. DUBLJANA 
KUHAR NATAKAR 8 6 07. VESNA-RATtČE. RATEČE 
12, RATEČE 
KUHJIR 
5,6 0», AJREST CATERNG D 0.0.. ZG 9RNK 13(A. 

27,6,07: ARESS« OA. T0PNISKA35 E,UUeUANA 
12,6.07; BGP KRANJ, KDRIČEVA 38A. HRANJ 
8 6 07; TAJO-TEAM, O O O, AMBROŽ POD m M -
CEM31.CS9ajE 
NATAKAR 
8 60': EDVIN KARAHOOŽIC S P.. TITOVA 27. JESE«-
CE 
8 6 0». HOTBL WNO. D D , IZLETMSKA 44. Bl£0 
5.6.0'. HOTEL SLC«. O D. SLOVENSKA 34. UU6-
UANA 
SRECHJAPOlO-fZDea 
2I.O.W.AXDN; o.oo, PR»3TAF«6KAA KOPER 
8 6.0̂ ; 8RA>eSLAV GODEJ&AS P.. LOM POO STOA-
2JČeW 87. TRŽIČ 
5.6.0», HERVB, 0 .00, FU21NSKA8, JESEMCE 
8 6 O': KARA. 0.0,0., SAVSKA 34. ¥}\M) 
8.6 O'. NATAN, DOO, SAVSKA 34. KRANJ 
23.6.)7; OUICK MŽINIRMG. D.O.O, PfEDMOST 22. 
P0UWN£NADSK LOKO 
8,6,0'. SLAP BOHINJ, 0 .00. TF9GLAVS(A 18, BOH 
BlSTDCA 
5 6.07: SKOFC PROMET, D O C., TTiSTENIK 32, 
GOU«( 
5 C.V ZOrVOK MIKLAVŽ O.P, POT m USiCC t7, 
euD 
STRCJMTER 
}2,6.>7, DEBELJAK DRAfiO S P, S, ŽAGARJA 45. 
KRAKJ 
6 607, INTEC MKD, D.OO. UUBUANSKA 24A. 
KRAKJ 
8 6 07; MAKOeO. DO.O.. ČEŠNJICA 37. ZELEZI«3 
EllKTROTEH. ENERGERK; 7.6 07. VKRED. D.O.O. 
UUE 44. VISOKO 
ELEKTROTEH. EliKTRONIK; 5.6.07: SUZ. DOO. 
KJ0RCEVA44.JESEMCE 
TRr.aviM<uaP0»0V:flAn7:TR6rnnMN0 y 
D.O.O. ZAPUŽE 10 B. BEGUNJE 
EKOnOtISKI TEH 
O 6 07. AORMK: SLOvOflCA. 0.D. UU6UWSKA 3 
A.KCPER 
8 6C7: HOTEL BELIEVUE. 00.0., ŠMARJETNA 
G0(W6.KnANJ 
86,C7, SPORTTMA. DOO. ALPSKA 43 LESCE 
».b U; ZAVAHOVAtMCA flUA. 0 0 . U»£ttARjeVA 1. 
K2WU 
ADMNBTRAT. TEH; 8 6.07: CAROUrC 66. D.OO, 
TRNO>AJE 9. CERKLJE 
CRAPieM 09ltK0VALSC: S,«07. DOO. 
SAVSKA 34. KRANJ 
ZOeOTEHNIK: 5.6,07: KPEUTZ OAMUN, KORO^ 
2,KR GORA 
SREDNJA STROK. AU SPLIZOBR. 
11,6,37. A>£NT. O.O.O.. P«S»MSKA 3. KOPER 
86.C7:LASERBLED.OOO.KAAJHCKAt BLED 
23.607. OUCK »IŽIN. 0.0 O. P9EDHOS\ 22, PO-
LJANE NAD ŠK. LOKO 
INŽ. STROJNIŠTVA: 146.07;CSS-«>0.0.0.STARA 
LOK«; 31. ŠK. LOKA 
INl ELEKTROTEHNIKA 7607: VK»£0. DO.O., 
M U C 44. VISOKO 
EKONOMIST 
6 6.C7.»VČWI URAD KRANJ CPOSttMŽK LOKA. 
KAPUC«SWTflG7.SK lOKA 

5 6 07. DAVČMI URAD KRANJ SlOVEKSK) Tf» 2. 
lOUHJ 
VIŠJI KNJlŽMiČAR; 7.6.07. GLASECNA SOLA 
PU5TAL21.SK LOKA 
GLASBENIK SPEC. ZA TOLKAU, KITARO; 7.607. 
GtASSENASCtA LOKA 
VIŠJA STROK IZ06RA28A:«A07: CAROUNE 66, 
0,0.0, TRNOVDE 9, CERKLJE ! " • 
UNIV. Dd>L IhŽ. A(»ONOMUE; 6.6.07; SB̂ CKAR-
NA, D D.. DOiaiCKA 242. UU8LJMA 
UNIV. DIPL lUŽ. STROJNIŠTVA: 12 8,07; HIC<RM 
PERLES. 0.0 O . SAVSKA LOKA 2. KRANJ 
UNIV. DIPL KEMIK; 8 6.07, ZZV KRAfU. GOSPOS-
VETSKA12. KRANJ 
UMV. OfPL ETONOIMST 
12.6.07. MCRA PERES, D O O. SAVSKA UDK* ?. 
KRANJ 
8.6,07; SŽ-ELEKTROOE. D O.O C ŽELEZAAC/ 8, 
JESCMCE 
WN. DIPL PCUVNIK: do 12.6.07. CSO JESE>«CE. 
TITOVA 65, JESENICE 
PROF. RAZREDNEGA POUKA 
7 6.07:05 eCTRCA. BEGUNJSKA 2. TR2}Č 
7.6 07: OS KRŽE, KOKRSKEGA ODREDA 16, KRŽE 
86.07;OSS ŽAGARiA,UPNK> 12.KflOW 
PR0F.GLAS8H 
7.6W:GLAsamAdotAP»<Se»<Jv»4o,jcstace 
7,6,07. GLAS8ENAS01A, njSTAL 21. SK LOKA 
PROF. SLOVEMŽČME 
do 7,6 07. OŠ BiSTnCA. BEGUNJSKA 2. TR2}Č 
do 7.8.07; OŠ KOROŠKA BEIA. C TALCEV 2. JESE-
NICE 
do8.6.07. OŠS ŽAGARJA UPNK> 12. KROfA 
PROF.ANGL£ŠČtNE:doS607.0ŠF.S PINŽ&AAJA. 
BEGUNJSKA?. LESCE 
PROF. NEJHSČIN6;dt>/.6.07:03BISTRCA BEGUNJ-
SKAZ.TRaC 
PROF.KEMUt 
oo r,o,07, O6OCTT%CA. OCGUNJGKA Ž. TRŽ>č 
do 7,6,07; 0$ KRIŽE. KOKRŠKEGA ODREDA 16. 
KRČE 
PROF. GEOGFAFUE; 7 6,07; OČKRŽE, KOKRSKEGA 
OOREQA16.»HŽE 
PROF. GLASeSNE VZGOJE. PROF. GOSPODINJ-
STVA; 7,6 07; OŠ BISTRICA. BEGUNjSKA2. TRŽČ 
PROF.RAČ.ZMATEMAT1KO:7 6 07:OŠKRIŽE KO-
KRSKEGAOO ĈOAld.KnŽE 
PROF, ZA KLAtOAT. INŠTRUMENTE. PROF. ZA GODA-
LA; 76,O7.GlAS8ENASCLA.fVSlAL2l,ŠK.L0KA 
PROF. ZA PMUJk M TROBILA 
7.0.07: CLAC8CNA dOLA. mCČERNOVA 48. JCSE 
NCE 
7.6.07, GLAS8ENA dOA LOKA. fVŠTAL 21. ŠK 
LOKA 
PROF. KJTARt 78,07; GLASBENA ŠOLA. PRESER-
NONSA 48, JESENICE 
PROF. TOLKAL; 7,6 07; GLASBENA ŠO<A PUNTAL 
21. ŠK LOKA 
DR.MEDK»i£ 
23 6,07; OZGKRANJ. ZOBLED.ZOBOHVi}, ML/OM-
SKAt.BlED 
30 6.07. OZG KRANJ. ZO KRANJ, GOSPOSVET90̂  
10. KRftNI 
OR.DENTALNEMEOK:tN£ 
4.707. OZG KRANJ. OE ZOBNAP0UKUN1KA GO-
SPOSVETSKAd. KRANJ 
16.6 07; OZGKRANJ. ZDIRŽIČ. BLEJ9(A 10. TPhC 
DIPL MEDIONSKA SESTRA; 8 6.07: ZZV KRMJ. 
GOSPOSVETSKA12. KRANJ 
DA MED. SPeC. PEDUTRUE: 30.6.07. OZG KRANJ 
ZDŠK LOKA.STARAC 10.ŠK LOKA 
DR. MED. SPEC. GINEKOLOGIJE IN POROONIŠTVA-
}5.6.07.BGP.ra0nČEVA3aA KRANJ 
DR MED. SPEC. MeSTEZK)LOQLIE Z REAMMUO-
LOGUO; 88 07; 9GP. KOANI 

Piosta d*lovPa (n*ilj ot))«vllamo po podatkih Zavo-
da RS 23 zapMlovan .̂ Z«nKa pomantlunjs pnsto-
n niso obitvlon*^ Prav t*ko zaradi pt««Miost] 
o«av ttpu«jri» pogojo. W iih p o « a ^ 
d (deto 24 doo4«n čn, zaMmarte (Movne tzkiin^ 
poeebrto znaale m moreMne <tru9e zaMev*). Vsi na-
vodonJ ki RUî kaioti podatkJ M dostopne 
•na oglaanih dMM^ območnih tiužb in uradov u 
delozMds 

•na dom*Či slranl Zavoda RS a zaposlovKî  
hHiv/A»«M> •«* 00« 

•pndetodaiaic^ 
Brale« opotiOJtmo. da M morcMn* napaki pri 
obiavi mogoča. 

MojeDelo.com 
^ IZBCSl PMHOOMOST 

MOjE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
P r o l e t a r s k a 4 , 1 0 0 0 L j u b l j a n a . S l o v e n i j a , T: 01 5 2 0 5 8 19 
V E Č I N F O R M A C U IN Z A P O S L I T V E N I H OGLASOV ( 3 0 0 - 5 0 0 ) 
NA: w w w . m o i e d e t o . C Q m . i n f o @ m o j e d e l o . c o m 

Sistemski administrator m / ž (Šenčur) 
Podjetje INFOTIM Ržišnik Pere d. o. o. v svoj krog vabi no-
vega sodetavca: sistemski inženir m/ i . Od kandidata priča-
kujemo odgovornost, komunikativnost, zanesljivost in na-
tani^nnst ImRti morR delovne bktišnje na področju upravlja-
nja s strežniško infrdstnjkturo in operacijskimi sistemi. Nu-
dimo možnost nadaljnjega izobraževanja in stimulativni 
osebni dotKdek.. . Infotim Ržisnik Pere d. o. o.. Delavska 
cesta 24. 4208 Šenčur, prijave zbiramo do 20. 6. 2007. 
Vec na wvww.moiedelo.com. 

PLC Programer m / ž (Friesach pri Gradcu (Avstrija)) 
Tehnična izcbrazba in vsai 1-2 leti d6k)vnih izkušenj s pro-
greuniranjerr usmerjevalnikov/lvmilnkov, izkušnje pri vpe-
ljavi pogonskih stavkov regulatorjev podjetja SEW ali lenze 
so zaželene. Samostojno delo. želja po učenju, odgovor-
nost, timsko delo. kol tudi želja pc potovanju so samo-
umevne. Prednost bodo imeli kandidati z dobrim znanjem 
angleščine. Odlična možnost osebnega razvoja in kariere. 
Salomon Aulomatton GmbH. FriesacistraBe 15. 8114 Frie-
sach. prijave zbiranno do 20. 6. 2007. Več na www.moje-
delo.com. 

SlikoplesksrsKa dela na terenu m/ž (Kranj) 
Zapodimo delavca za opravljanje sikopleskarskih del na 
terenu. Izobrazba ni nujna, izkušnje niso potrebne (lahko 
začetnik). Zaželene so ročne spretnosti, telesna pripravlje-
nost, izpit kategorije B. Nudimo redno zaposlitev, stimulati-
ven zaslužek in urejene delovne razmere. Linija-Rajko Fie-
rin s.p., Britof 284. 4 0 0 0 KRANJ. pr|ave zbiramo do 27. 6. 
2007. Več ra viww.mojedelo.com. 

Vodja zastopniške mreže in zastopniki m / ž (v regiji bi-
vanja) 
Podjetje Desk d. o. o. išče zastopnike in vodje skupin za te-
rensko prodajo novega atraktivnega knjižnega programa. 
Vodili oz. delovali boste v skupini, ki bo obdekivala izbrano 
Slovensko regijo. Prednost imajo že formirane skupine za-
stopnikov. Delovni čas je popolnoma fleksibilen. Ponujamo 
visoko provizijo, ki se lahko še zviša ob preseganju plana. 
Desk d. o. c.. Savska cesta 3a. 1000 Ljubljana. Prijave zbi-
ramo do 1. 7 2007. Več na v/ww. mojedelo.com. 

Prodajalec (več kandidatov) m / ž (Kranj, Ljubljana) 
Iščemo prodajalce, ki so doma v street modi in imajo smi-
sel ter ideje pri svetovanju strankam Pričakujemo IV. stop-
nja izobrazbe ustrezne smeri, zaželeio osnovno znanje an-
gleškega jezika, zaželene izkušnje na področju prodaje 

nhlaî .il. Amii^l 7R delo s strankami, željo po daljšem 
obdobju opravljania tovrstnega poklica, komunikativnost in 
dinamičnos:. Z^oslitev za nedoločen čas. Toma distribuci-
ja d. o. o., Hraslje 38, 4 0 0 0 Kranj, prijave zbiramo do 13. 
6. 2007 Več na www.n>ojede(o.con>. 

Vodje gradbišča m / ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo univerzitetno, vtsoko, višio ali srednjo izobrazbo 
gradbene smeri; zaželen strokovrv izpit po Z(30: dek)vne iz-
ku3r>je v gradboni oporativi: radunaJniika picmonoot (Word, 
Bcel. internet); vozniški izpit kategor^ B; komunikativnost in 
smisel za dek> z ^udmi. Nudimo dinamično delo v prijetnem 

dekjvnem okolju; slimulattvno plačo za uspešno opravljeno 
deto; možnosti za strotovni razvoj. SGP Tehnik d. d.. Stara 
cesta 2. 4 2 2 0 Škofia Loka. prijave zbiramo do 14. 6. 2007. 
Več na v/ww.mojedek>.com. 

Vzdrževalec (strojni, elektro) m / ž (Medvode) 
Zadolženi boste za: preventivno pregledovanje stanja in de-
lovanja strojev, detovrih naprav in priprav, pripravljanje in 
vodenje evidence potrebnih rezervnih delov, zamenjava po-
kvarjenih in izrabljenih detov. Pričakujemo kandidate z de-
lovnimi izkušnjami na področju elektro ali strojnega vzdrže-
vanja. Nudimo delo v urejenem detovnem okol.u s stimula-
tivnim nagrajevanjem. Sogeti Rltration d. o. o.. Lacfta 11. 
1215 Medvode, pn|as-o zbiromo do 16. 6. 2007. Vc6 na 
www.moiedelo.com. 

Mehanik - sprejemnik m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: IV. a!l V. stopnjo strokovne izobrazbe, sposo-
bnost komunteiranja. osnovna računalniška znanja, znanje 
enega tujega jezika (po možnosti angleščine) in vsaj 2 leti 
delovnih izkušenj. Ponujamo stimulativno plačito. Avtohiša 
Kranj. d. o. o.. Ljubljanska c. 22. 4 0 0 0 Kranj, prijave zbi-
ramo do 20 . 6. 2007 Več iwwww,mojoO«k).MWi. 

Delavec na lesno obdelovalnem stroju m (Medvode) 
Pričakujemo: lil.. IV. ali V. stopnjo izobrazbe lesarske ali ko-
vinarske oz. strojne sneri. zaželene so delovne izkušnje v 
proizvodnji s CNC stroji, zaposlimo pa tudi začetnika z vo-
ljo do učenja in trajnetšega sodelovanja, natančnost, spre-
tnost. odgovornost do opravljenega dela. Izbranega kandK 
data zaposlimo za nedoločen čas po trimesečnem obdobju 
poskusr>ega dela. Akron d. o. o.. Bartelova 4 . 1 2 l b Med-
vode. prijave zbiramo do 23. 6. 2007. Več na www.nTOje-
delo.com. 

Komunalni Inženir m/ž (Šenčur) 
Pričakujemo: višjo izobrazbo - smer komunalno inženirstvo 
ali pronvetna smer, 2 leti del. izkušenj, izkušnje pri uporabi 
racurtalni^h programov (AUTOCAD, aplikacije na bazi AU-
TOC/VD-a za projektiranje nizkih gradenj) Protim Ržišnik 
Pere arhitekti in inženirji d. o. o.. Delavska cesta 24. 4 2 0 8 
Šenčur, prijave zbirar>o do 23. 6. 2007. Več na www.mo-
iedelo.com. 

Elektroinženir • pripravnik m / ž (Šenčur) 
Vaše delo bo projekt.ranje elektro inštalacij. Pričakujemo: 
absolventa oz. dokončano 6. ali 7. stopnjo izobrazbe elek-
tro smeri, izkušnje pri uporabi računalniških programov 
(ACAD. W 0 R D . EXCEL) Protim Ržišnik Pere srhitekti In in-
ženirji d. o. o.. Dela\-skd cesta 24. 4 2 0 8 Šenčur, prijave 
zbiramo do 23 . 6. 2007. Več na www'.mojedelo.com. 

Silkopleskarska dela na terenu m / ž (Kranj) 
Zaposlimo delavca za opravljanje slikopleskzrskih del na 
terenu. Izobrazba ni nujna, izkušnje niso pot^bne (lahko 
začetnik). Zaželene so ročne spretnosti, telesia pripravlje-
nost. izpit kategorije B. Nudimo redno zaposlitev, stimulati-
ven zaslužek in urejene delovne razmero. Un|a-Rajko Fle-
rins.p., Britof 2 8 4 , 4 0 0 0 KRANJ, prijave z b i r k o do 27.6. 
2007. Več na vww.rroiedelo.com. 

mailto:info@g-glas.si
mailto:ww.moiedeto.CQm.info@mojedelo.com
http://www.moiedelo.com


Od pon 
ob 

' K o m p l « ! d i a m a n t n i h 
b r u s i l n i k o v , 3 - d e l n i 
• Tri različne zmoto$ri: 1 5 0 , 3 0 0 in 400 

•Mere: pribl. 1 5 x 5 x 1 on 

^ . • 

^ l o i o k z a c a v i i o 
' Iz kakovostnega ovčjega usnja, plute ali sintetike 
VelikosH: 36 do 45 

P o t o v a l n a 
toi*ni o ^ o r i ^ a 
• Zopiranje no zadrgo 
•Prostornino pribl. 161 
' Mere: pribt. 

P o s t o i | n i n a I s d i o r s l f a 
•100% bombaž 
• Primflfnp svMnjfl v jyjilnem stroju 
• Mere: vzglavnik pribl. 60 * 80 cm, 

odejo pribl. 140x200 cm 

T T N 

- - r t 

< k w h i n i « k a d a s k a 
i z b a m b u s a 
•Mere: pribl. 3 0 x 2 0 x 2 cm 

PRAV I 
L E S 

V r i z a s o k 
• S po»odo zo led, 

pokrovom 
in nostavkom 
zo iztiskonje soko 

• Višina pribl. 20 cm 

^ Ž e n s k i i i v o t o c a l i m a l i c a 
• Visok cUlež bombaža 
•VelikosH: 38 do46 

Z a i c i t a x a v s m o t n l c o 
" M o l t o n " 
• Primemo za sušenje v sušilnem stroju 
• 100% bombaž • Zo vzmetnice velikosti od pribl 

90 X 190 cm do 100 x 200 cm 

P l l i a s t a o d o i a I s m i k r o v l a k o n 
• Izjemno lahka, zroČna in prijetna na otip 
• Primerna za pranje v pralnem in sušenje v sušilnem stroju 
•Mere: pribl. 150x200 cm 

Z o n s k o s p o d n i i c e , 2 k o s a 
• Visok delež bombazo * Spodnjice, pant/ oli 

string^podnjice • Velikosti: 38 do 46 

•|«WW to dobovijhn um« v o m c ^ ko&dnoh. V pnrnv. do bedo kljvb ikrbntcmi mKitovonju xok>g pri nepfkokoveno vdlkcin« povproMvonj« ie pivJ don wpfodoni. tenjcM kopi« 
prosimo la raztimevonfe. Preda|a tomo v koSdnoh, obkojnih lo gotp i^ t tva . Sl&e w Mnbofi<n«. Vst <e«t veTiojo zo iidelke brex dekojgfrvnai domcntov d« roiprodoje tolog. 
VI« iMH) $0 v lUR J PRLPODQ((k}M OOV. Informatrvno v SIT so ptero^vnone po i a i ^ lomnjovo 1 EUR « 239.640 SIT. Zo lisk«ske nopoke nc odgovorjomo. 

Udi d . o . o . k . d . 
w w w . l i d l . s i VISA 

http://www.lidl.si


i 6 REPORTAŽA ~ 

HMehanizmi 
Iskra Mehanizmi, d.d., Upnica 

za šolsko/študijsko leto 2007/2008 razpisujemo: 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE 
za dijake, dijakinje, študente, študentke, 
zaključnih letnikov (lil. in IV. letnik) ter 

absolvente oz. absolventke in sicer: 

- 2 štipendiji za poklic strojni tehnik 
• 2 štipendiji za poklic oblikovalec kovin - orodjar 
- 2 štipendiji za poklic elektrotehnik - elektronik 
• 2 štipendiji za poklic univ. dipl. inž. strojništva 

- 2 štipendiji za poklic dipl. inž. strojništva 

Smo dobaviteljsko podjetje na področjih finomehanike, 
elektromehanike in elektronike, z lastnim razvojem zahtevnih 
sistemov, izdelkov in tehnologij, v celoti usmerjeno v izvoz. 

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in 
proces nenehnih izboljšav, predvsem pa motivirani, sposobni in 
prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, Ici je za 
svoja prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja 
zaposlenih prejelo mednarodni naziv "VLACATEL)! V LjUDI". 

Cenimo samostojnost, komunikativnost, ustvarjalnost, priprav-
ljenost za timsko delo ter željo po pridobivanju novih znanj in 
srečevanju z novimi izzivi. 

Kandidati in kandidatke naj svojim prijavam priložijo: 
1. dokazilo o vpisu v tekoči letnik šolanja, smer šolanja in 

izbirnih predmetih (naknadno po končanem vpisu v 
šolsko/študijsko leto 2007/2008) 

2. dokazilo o šolskem/študijskem uspehu predhodnih 
šolskih/študijskih let 

3. kopijo zaključnega maturitetnega spričevala 
4. morebitna priporočila 
5. življenjepis 

Prijave s prilogami pošljite v zaprti ovojnici in 2 oznako 
"prošnja za štipendijo - zaupno" na naš naslov. 

ISKRA MEHANIZMI , d. d., Upnica 
Upnica 8, 4245 Kropa 

Rok za oddajo prošenj je 31. 07. 2007. 

Pri izbiri bomo upoštevali: 
- dosedanji šolski/študijski uspeh 

priporočila kandidata 
- letnik šolanja, pri čimer imajo prednost kandidati višjih 

letnikov. 

www.iskra-mehanizmi.si 

® 

RcicPio Triolcir 
iw<pene6LWJEaeece.ew.ii-*«we*ni4.jew*er ^ ^ 

G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

Preberite 
'I" W W W . G O R E N J S K I C L A S . S I 

^ l i H ^ a 2 r u d i 

Gorenjski Glas ZAV-, 

Dežela menihov, žolnirja in Katrce 
Dolenjska pokrajina pod Gorjanci, po kateri se leno vije reka Krka, se baha s številnimi lepotami in 
zanimivostmi. Med njimi sta samostan v Pleterjah in Kostanjevice na Krki. 

JOŽE KOŠNJEK 

Ko se je kartuzijanski red, ki 
ga je sredi leta 1084 v samosta-
nu Grande Chartreuse v od-
maknjeni dolini v Dofinejskih 
Alpah v Frandji ustanovil svet-
nik Bruno, odlo&l za gradnjo 
samostanov na slovenskem 
ozemlju, je izbral Žiče, Jurklo-
šter, Bistro in Pleterje. Menihi 
so imeU pri iskanju lokadj za 
nove samostane izjemen ob-
čutek za samoto in mir, za le-
poto narave in za možnosti 
preživetja. Vse to so našli v 
omenjenih krajih. Prvi trije sa-
mostani so bili ukinjeni in de-
loma tudi porušeni. Pleterski 
samostan se je obdržal. V 
njem živi od pet do sedem me-
nihov. Sedaj jih je sedem, med 
katerimi sta dva Slovenca. 

Pleteiska kartuzija, ki stoji v 
bližini Šentjerneja, v odmak-
njeni dolini pod Gorjanci, je 
nekaj izjemnega, čeprav obis-
kovalcem zaradi pravil reda, kd 
zapoveduje strogo samoto in 
druženje le s sobrati menihi, 
ni dovoljen obisk samostan-
skih prostorov. Zunaj obzidja 
so uredili muzej na prostem s 
številnimi sprehajalnimi po-
tmi, v obnovljeni gotski cerkvi 
za obzidjem, do katere pelje 
drevored s košatimi lipami, pa 
obiskovalce z multivizijsko 
predstavo seznanjajo z zgodo-
vino samostana, značilnostmi 
meniškega reda in dejavnost-
mi samostana. Ta že dolgo ni 
več le molitev, ampak so me-
nihi s pomočjo laiških bratov 

in zunanjih sodelavcev, ki 
smejo biti le moški, na pose-
stvu, ki obsega nad 6 hektarov 
vinogradov, razvili uspešno go-
spodarsko dejavnost. Izvirne 
pleterske izdelke je mogoče 
kupiti v prodajalni ob vhodu v 
samostan. O velikosti samosta-
na pove veliko že podatek, da je 
površina streh 34 hektara. 

Dolenjske Benetke 

Deset kilometrov stran, na 
obrobju Krakovskega gozda, ki 
je največji nižinski gozd v Slo-
veniji in je že od leta 1952 na-
prej zavarovan zaradi poseb-
nih rasdinskdh in živalskih 
vrst, sedaj pa je predlagan za 
krajinski park, ob vijugastem 
toku reke Kike leži Kostanjevi-
ca na Krid. Zaradi mostov pre-
ko reke ji pravijo tudi "Dolenj-
ske Benetke". Kostanjevica, ki 
je od lanskega marca naprej 
samostojna občina, je bila kot 
pomembno kulturno sredLšče 
prvič omenjena že leta 1220, 
leta 1252 pa že kot mesto. Zato 
je najstarejše in tudi najmanj-
še mesto na Dolenjskem. 

Blizu Kostanjevice je zna-
meniti cistercijanski samo-
stan, ki ga je leta 1234 ustano-
vil Bernard Spanheimski. Ker 
je bil med vojno razdejan, so 
ga začeli leta 1957 obnavljati. 
Danes je spomenik državnega 
pomena s prostori za koncerte 
in druge kultume prireditve, 
od leta 1974 naprej pa je v sa-
mostanu tudi Galerija Boži-
darja Jakca, v kateri so razen 

v ^ ^ « f 
Na zdravje v Žolnirjevi zidanici / m« r.n. n»ti 

Žolnirjevi iz Kostanjevice na Krki: oče Otto Willl, mama Pani-
ka, sin Klemen, hčerka Simona in vnukinja Tajda /FotoTmaDoki 

njegovih tudi dela številnih 
drugih slovenskih slikarjev in 
zbirka slik iz 17. in 18. stoletja, 
ki so jih sem prenesli iz kartu-
zije Pleterje. Ob samostanu je 
Forma viva, ki obsega nad sto 
skulptur, ki so jih domači in 
tuji umetniki naredili na kipar-
skih simpozijih in kolonijah. 
Dober kilometer stran od Ko-
stanjevice je Kostanjeviška 
jama. Narasle vode so jo odpr-
le leta 1937, p>o letu 1970 pa so 
jo začeli urejevati in okrog dva 
kilometra dolg del odprli za 
obiskovalce. 

Spomin na žolnirja 
Ressla 

Za obiskovalca Kostanjevice 
se spodobi, da obišče Gostilno 
Žolnir, saj je njeno ime pove-
zano s slavno zgodovino kraja. 
Josip Jurčič je napisal povest 
Kloštrski žolnir. Ta žolnir, 
tako so takrat rekli gozdar-

skim inženirjem, je bil izumi-
telj ladijskega vijaka Josef Res-
sel, ki se je rodil leta 1793 v če-
škem mestu Chrodum. V le-
tih 1816-1820 je živel v samo-
stanu v Pleterjah in skrbel za 
gozdove v tem delu Dolenj-
ske. V vodah Krke je preizku-
šal svoj izum, ladijsid vijak, 
srce pa mu je bilo hudo za 
lepo kostanjeviško dekle Katr-
co. Ta ljubezen je zgodba Jur-
fičeve povesti. Josef Ressel je 
umrl v Ljubljani leta 1857. V 
počastitev 150-letnice njegove 
smrti so te dni v tehniškem 
muzeju v Bistri pripravili raz-
stavo Od vijaka do junaka. 

Kostanjevica je ohranila 
spomin na žohiirja. Ko sta Pa-
nika in Otto Willi Sevšdc (Otto 
se je rodil v izgnanstvu med 
drugo svetovno vojno v Kass-
lu) leta 1977 ob glavni cesti v 
Kostanjevici odprla gostilno, 
sta ji dala ime Žolnir iii na 
dvorišču k leseni skulpturi po-
stavila ladijski vijak ter tudi 
tako ohranila spomin na veli-
kega izimiitelja in prijatelja 
Slovenije. Panika in Otto s si-
nom Klemenom in hčerko Si-
mono nadaljujeta gostinsko 
tradidjo rodbine. Pred drugo 
svetovno vojno je imel na tem 
mestu gostilno Fanikin stari 
oče Aleksander Gregorič. Go-
stilna Žobir je zaščitni znak 
Kostanjevice zaradi odlične 
kuhinje, posebej divjačinske, 
saj sami gojijo damjake in div-
je svinje, zaradi lastnega cvič-
ka z goric nad Kostanjevico, 
prijaznosti in lepio urejene go-
stilne. Če želi kdo do popolno-
sti užiti Dolenjsko, ga Žolnir-
jevi povabijo v zidanico, od ko-
der je prekrasen pogled na 
Dolenjsko, tja do Čateža. 

G G I IZLETI J 
NEPOZABNO 
DOŽIVETJE 
CARDALANDA 
Odhod Iz Kranja ob 4. uri zjutraj 
izpred Gorenjskega glasa. Odhod 
iz Radovljice ob 4:15 z avtobusne 
postaje, odhod z Jesenic ob 4.30 
z železniške postaje. 

Cena: 48 EUR (11.503 SIT), pri 
udeležbi najmanj 4 ; oseb. 

V E L I K I K L E K ( G R O S S G L O C K N E R ) ( S S m j ^ P R A Z N I K Č E Š E N J V ^ 

G O R I Š K I H B R D I H O o . ; J 5 f 
Program: Odhod avtobusa ob 5. uri iz Kranja. Vožnja v Avstrijo, 
po želji ogled gradu Porcia. Naslednji postanek v slikoviti gors-
ki vasici "Sveta kri" (Heiligenblut) 2 zanimivo zgodovino. Nato 
po prelepi gorski cesti do razgledne ploščadi na 2400 metrov s 
pogledom na 9 kilometrov dolg ledenik Pastirica ter Veliki Klek. 
V 10 minutah hoje se lahko povzpnete na višino 2700 metrov. (Naročniki Gorenjskega glasa i o % popust^ 
Morda bomo videli tudi lokalni simbol • prikupne svizce. Vrnitev 
v večernih urah. 

Prijave: Gorenjski glas po tel.: 04/201 42 
41 ali Agencija Linda po tel.: 04/235 84 20 
ali 041/248 773-

Cena: 33 EUR (7.908 SIT) pri udeležbi 45 oseb. Gorenjski Glas f m . > 

http://www.iskra-mehanizmi.si
http://WWW.GORENJSKICLAS.SI
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Gorenjska caplja za Slovenijo 
Tudi zbirni podatki AjPES-a o poslovanju gorenjskega gospodarstva v preteklem letu kažejo, da 
gorenjsko gospodarstvo raste počasneje od povprečja Slovenije. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - V zadnji dneh maja je 
izpostava Agendje za javno-
pravne evidence in storitve 
(AJPES) v Kranju izdala tri 
informadje o poslovanju go-
renjskega gospodarstva v 
preteklem letu: o poslovanju 
gospodarskih družb in za-
drug, o poslovanju samostoj-
nih podjetnikov posamezni-
kov ter o poslovanju gospo-
darskih družb po občinah. 
Žal tudi te informadje kaže-
jo, da gorenjska gospodarska 
moč ne sledi več rasti pov-
prečja v Sloveniji, saj so vsi 
podatki: prihodki (8,2 odstot-
ka), odhodki (8,2 odstotka), 
neto dodana vrednost (8,5 
odstotka), čisti dobiček (7,9 
odstotka) nižji od našega de-
leža družb in števila zaposle-
nih v Sloveniji (9 odstotkov), 
višja je le čista izguba (11,1 
odstotka). Edina častna izje-
ma je nadpovprečen delež 
izvoza. Tudi podatki o dele-
žih v zadnjih šestih letih ka-
žejo na stalno zmanjševanje 
deleža dobička in stalno rast 
izgube. 

Omenjeno pa seveda ne 
pomeni, da so gorenjske go-
spodarske družbe, ki so lani 
zaposlovale 43.375 delavcev 
(za 1,3 odstotka več kot leto 
poprej), lani poslovale slabo. 
Prihodki so se povečali za 16 
odstotkov, odhodki za 15 od-

Deleži gospodarstva Gorenjske v Sloveniji 

2002 2003 2004 2005 
Bzaposlenih •prihodek • dobiček • izguba 

2006 

stotkov, ustvarjeno je bilo za 
305 milijard tolarjev (sedem 
milijonov tolarjev na zapo-
slenega) neto dodane vred-
nosti ali za sedem odstotkov 
več kot leto poprej. Manj 
spodbudno je, da je le 66 od-
stotkov družb ugotovilo čisti 
dobiček, ki je sicer bil za 21 
odstotkov večji kot v letu 
2005. Izgubo so ugotovili v 
29 odstotkih družb in je bUa 
za 18 odstotkov višja. Neto Q-
sti dobiček (ko od dobičkov 
odštejemo izgube) je tako 
znašal 43 milijard tolarjev in 
bil po lanskem padcu za 22 
odstotkov večji kot v letu 
2005. Kazalniki gospodarno-
sti ostajajo praktično enaki 
zadnjih pet let, donosnost 

sredstev rahlo upada, donos-
nost kapitala pa rahlo raste. 
Čisti poslovni izid na zapo-
slenega se je povečal za 20 
odstotkov, povprečna plača 
pa za 6,8 odstotka. 

Pri samostojnih podjetni-
kih je lani prihajalo do pre-
cejšnjih sprememb. Za sa-
mostojno opravljanje dejav-
nosti se je namreč odločilo 
dodatnih 877 oseb, za izbris 
iz registra pa 659, kar pome-
ni, da je bilo lani 218 podjet-
nikov več. Od tega 5.795 
majhnih podjetnikov, dva 
srednja podjetnika, velikih 
pa nimamo; zaposlovali pa 
so skupaj 5.174 delavcev. Po-
slovni rezultati samostojnih 
podjetnikov so bolj skromni: 

ustvarili so za 11 odstotkov 
več prihodkov, za 13 odstot-
kov več dodane vrednosti 
(6,3 milijona tolarjev na za-
poslenega), podjetniški do-
hodek je ugotovilo 85 odstot-
kov podjetnikov in je večji za 
16 odstotkov, negativni po-
slovni izid, ki je za štiri od-
stotke nižji kot v letu 2005, 
pa 13 odstotkov podjetnikov. 
Neto podjetnikov dohodek je 
v seštevku znašal 8,9 milijar-
de tolarjev in je za 17 odstot-
kov večji kot leto poprej. 
Tudi za kazalnike poslovanja 
samostojnih podjetnikov 
(celotna gospodarnost ui či-
sta donosnost sredstev) velja, 
da ostajajo na večletnem 
povprečju. 

Milijarda kllovatnih ur iz Savice 
Na srečanju objezerskih krajev Slovenije so opozorili na proizvodni dosežek HE Savica, ki je v 58 letih 
obratovanja proizvedla eno teravatno uro električne energije. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Bohinj • Na posvetu o aktual-
nih temah pod naslovom Slo-
venska jezera - izzivi in pri-
ložnosti so v soboto v Ribče-
vem Lazu v Bohinju na 13. 
srečanju objezerskih krajev 
Slovenije spregovorili tudi o 
izkoriščanju obnovljivih virov 
v podjetju Gorenjske elek-
trarne. Predavatelj Drago Pa-
pler, vodja službe za investid-
je in razvoj pri Gorenjskih 
elektrarnah, je pri tem spre-
govoril tudi o pomenu Hidro-
elektrarne Savica s tehnolo-
škega, okoljskega in proiz-
vodnega vidika, ko je bila po 
58 letih obratovanja dosežena 
magična proizvodna meja 
ene milijarde kilovatnih ur 
(ena teravatna ura) ekološko 
najčistejše električne energi-
je, ki z ekološkega vidika po-
meni prihranek 1,2 milijona 
ton premoga oziroma zmanj-
šanje emisij ogljikovega diok-
sida za 850 milijonov ton. 

Mala hidroelektrarna Savica 

Kot je razložil Drago Pa-
pler, je Gorenjske elektrarne, 
proizvodnja elektrike, d. o. 
o., iz Kranja, ustanovila del-
niška družba Elektro Gorenj-
ska, d. d. (in je tudi njen edi-
ni lastnik) in letos praznujejo 
petletnico ustanovitve. Druž-
ba Gorenjske elektrarne 
upravlja 15 malih hidroelek-
trarn, tri sončne elektrarne, v 

načrtih za prihodnost imajo 
gradnjo novih proizvodnih 
objektov iz obnovljivih virov 
energije. Vizija družbe je jas-
na: postati prepoznaven pro-
izvajalec električne energije 
iz obnovljivih virov na okolju 
prijazen način. 

Savica je ob naravni lepoti s 
čudovitim slapom, koristna 
tudi za proizvodnjo električne 

energije že od leta 1916, ko je 
bila zgrajena vojaška elektrar-
na Savica v bohinjskem 
Ukancu; po prvi svetovni voj-
ni je preskrbovala z elektriko 
obrat Bohinj Kranjskih dežel-
nih elektrarn. Leta 1949 je 
bila začela obratovati sedanja 
HE Savica, ki je bila v letih od 
1988 od 2000 večkrat obnav-
Ijana in dopolnjevana. Po 
klasiiikadji spada med male 
hidroelektrame, saj je instali-
rana moč 4 4 megavate, ven-
dar predstavlja kar 44 odstot-
kov proizvodnje električne 
energije Gorenjskih elektram 
in zagotavlja dobra dva odstot-
ka letnih potreb po električni 
energiji na Gorenjskem. Po 
obnovi gonilnikov in revitali-
zadji upravljalnega sistema v 
letih 1996 do 2000 se je pro-
izvodnja HE Savica p o v e ^ 
za 12 odstotkov in pridobi 
skoraj dvajset tisoč kilovatnih 
ur elektrike letno. Magična 
milijarda kilovatnih ur je bila 
dosežena 27. maja. 

Slabši rezultati v Elanu 
Slabši poslovni rezultati družb v okviru Skimarja 
so posledica velikih vlaganj v marketing in razvoj. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Begunje - Nazorni svet druž-
be Skimar, krovne družbe 
Elana, je pred dobrim ted-
nom obravnaval in sprejel re-
vidirana letna poročila pod-
jetja skupine Skimar, v kate-
ri je poleg Skupine Elan še 
Elan Inventa. Skupina Ski-
mar je imela v letu 2006122 
milijonov evrov prihodkov iz 
poslovanja, kar je 12 odstot-
kov več kot v letu 2005 in 595 
tisoč evrov čistega dobička. 
Slabši rezultat v primerjavi z 
letom 2005 je posledica obli-
kovanja rezervacij zaradi vla-
ganja v hipotekamo obreme-
njene nepremičnine in po-
spešenega vlaganja v marke-
ting za dvig vrednosti blago-
vne znamke Elan, kar je v 
skladu z napovedanim. Stro-
ški financiranja so v primer-
javi z letom 2005 višji zaradi 
zvišanja evrske obrestne 
mere in povečanja zadolže-
nosti. Skupina Elan je v letu 
2006 po revidiranih poda-
tkih dosegla 117 milijonov ev-
rov prihodkov iz poslovanja, 
kar je 13 odstotkov več kot v 
letu 2005. Čisti dobiček je bil 
leta 2006 220 tisoč evrov, v 
letu 2005 je skupina Elan 
ustvarila dobiček v višini 3,9 
milijona evrov. 

Slabši JX)slovni rezultati 
družb v okviru Skimarja so 
posledica velikih vlaganj v 

marketing in razvoj, vendar 
so prepričani, da se bodo re-
zultati teh vlaganj pokazali v 
višjih prihodkih in višjem 
dobičku v prihodnjih letih. 
Velika vlaganja so dobila tudi 
potrditev v več prestižnih na-
gradah. Projekt novih smuči 
Spedwave je dobil najprestiž- • 
nejšo nagrado za industrij-
sko oblikovanje Red Dot De-
sign Award, nagrado Euro-
pean Ski Award za smučko 
leta 2006 na najpomemb-
nejšem sejmu zimsko šport-
ne opreme ISPO 2006 ter 
nagrado Ski Test 07 Exce-
llence Award za vozne last-
nosti, ki jo podeljuje revija 
Ski Press. V navtični dejav-
nosti je Elan na sejmu v Du-
esseldorfu za jadrnico Elan 
340 prejel nagrado Boat of 
the Year 2007, priznanje za 
jadrnico leta 2007 revije Val 
Navtika in nagrado za plovilo 
Intemautice 2007, prav tako 
je bila razglašena za jadrnico 
leta na Finskem; največja 
Elanova jadrnica Impression 
514, s katero so vstopili v luk-
suzni segment plovil, je bila 
premiemo predstavljena na 
sejmu v Genovi 2006: Elan 
410, ki je bila predstavljena 
na sejmu v Duesseldorfii 
2007, in je po mnenju neka-
terih poznavalcev kandidatka 
za jadrnico leta 2008; začeli 
so razvijati nov motorni čoln 
Elan Power 48. 

OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ 
Slovenski i r g 4 . 4 0 0 0 Kranj, tel.: z o i 3S 77 www.kr.s ik.s i 

Cenjene obiskovalce obveščamo, da zaradi 
obdelave gradiva Študijski oddelek Osrednje 
knjižnice Kranj od 14. maja 2007 dalje posluje 
po novem urniku: 

Ponedeljek: 13.30-19.00 
Torek: 13.30-19.00 
Sreda: 13.30-19.00 
Četrtek: 8.30-14.00 
Petek: 8.30-14.00 
Sobota: 8.30-13.30 
Prosimo za razumevanje! 

Zaposlimo vod delavcev/delavk v proizvodnji 
notranjih vrat z l U lil., ali IV. stopnjo izobrazbe 
lusarsku ali druge tehnične smeri, oziroma 
z izkuSnjami v proizvodni obdelavi lesa. 

• Od delavcev pričakujemo ročne spretnosti, 
natančnost In vestnost pri delu. 

• Nudimo delo v mizarski delavnici in na zahtevnih 
iBsnoobdelovalnih strojih. 

• Nudimo možnost stimulativnega nagrajevanja, 
dodatnega izobraževanja In napredovanja. 

DELOVNO RAZMERJE BOMO SKLENILI ZA DOLOČEN 
ČAS 6 MESECEV Z MOŽNOSTJO KASNEJŠE ZAPOSLITVE 
ZA NEDOLOČEN. 

Kandidati naj pisne prijave z opisom dosedanjih izkušenj in 
potrdili o izpolnjevanju pogojev pošljejo 8 dni po objavi na 
naslov: Lipbled d. d., Rečiška c. 61 a, 4 2 6 0 Bled. s pripisom 
"razpis". Informacije tel. 0 5 1 / 3 0 2 0 5 4 Anton Koncilja. 

mailto:on.zorgi@g-gJas.si
http://www.kr.sik.si
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Uveljavljanje premij 
po elektronski poti 
CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Kmetje so že oddali 
po elektronski poti zbirne 
vloge za uveljavljanje letoš-
njih neposrednih in izravnal-
nih plačil v kmetijstvu, enako 
pa bodo morali oddati tudi 
zahtevke za živalske premije. 
Večini jih bodo (tako kot 
zbime vloge) izpolnili v eno-
tah kmetijske svetovalne 
službe, lahko pa jih bodo od-
dali tudi sami preko informa-
cijskega sistema e-poslovanje 
(http://e-kmetija.gov.si). Rej-
ci naj bodo pri posebnih pre-
mijah za bike in vole pozorni 
na spremenjeno število ob-
dobij za uveljavljanje premij 
in tudi na trajanje posamez-
nega obdobja. Za prvo obdo-
bje, to je za bike in vole, ki so 
jih zaklali ali izvozili v času 
od 1. januarja do 31. maja, 
morajo zahtevek uveljaviti 

med 1. in 30. junijem, za 
drugo obdobje, Id traja od 1. 
junija do 30. septembra, 
med 1. in 31. oktobrom in za 
tretje obdobje, ki se bo zače-
lo 1. oktobra in končalo 31. 
decembra, v času od 1. do 31. 
januarja prihodnje leto. Pri 
vsakem obdobju dopuščajo 
tudi 25-dnevni zamudni rok, 
kasneje oddane zahtevke pa 
bodo na agenciji za kmetij-
ske trge šteli kot prepozno 
oddane. Poleg zahtevka za 
posebno premijo je junija 
treba oddati po elektronski 
poti tudi zahtevek za dodat-
no plačilo za ekstenzivno 
rejo krav, ki izpolnjujejo po-
goje in so telile med lanskim 
11. decembrom in letošnjim 
31. majem. "Ročno" izpol-
njen obrazec je na agencijo 
treba poslati le za odpremo 
bikov in volov v druge države 
Evropske unije. 

DOMŽALE 

Prva občina brez gensko spremenjenih organizmov 

Domžalski svetniki so na pobudo poslanke in nekdanje žu-
panje Cvete Zalokar Oražem sprejeli deklaracijo o tem, da 
ne bodo gojili gensko spremenjenih rastlin. S tem so se kot 
prvi med slovenskimi občinami odzvali na vseslovensko ak-
cijo, ki jo je na Dan zemlje s kampanjo Brez GSO začel In-
štitut za trajnostni razvoj. Občina se je s to deklaracijo zave-
zala, da na zemljiščih, ki so v občinski lasti, ne bo dovolje-
vala gojenja gensko spremenjenih rastlin, da bo skrbela za 
izpobraževanje in obveščanje kmetov ter da bo pozvala po-
litike, naj tudi na državni ravni prepovejo gojenje GSO. Na 
občini priznavajo, da je gesta bolj simbolična, saj Imajo v la-
sti zelo malo kmetijskih zemljišč, a vodja Inštituta za traj-
nostni razvoj Anamarija Slabe je poudarila, da je sprejeti do-
kument pomemben, saj je o genski tehnologiji treba ozave-
stiti ljudi, še preden se pojavi na naših njivah.). P. 

IZBIRAMO NAJ PSA 
MEŠANČKA! 

ZikaJ bi bila tekmovani« I« za i ls tokrvnt pte? Ko pa 
so maisnikl p«qosto i« balj zanimivi, živahni, v iasih 

na«a)lvl, napradvldljlvl 
Morda tudi va i hl in i ljubljancc skriva v sabi velike 

talente In priloinost )e, da Jih konino pokažel 
V Vrtnem centru Kalia v Kranju, 

Beleivveisova 2 9 
bomo 

V Četrtek, 7 . junija 2007 , 
od 16.30 do 2 0 . 0 0 ure 

pripravili srečanja psov mešančkov, kjer se bo dogajalo res 
veliko. Poleg predstavitev pasjih šol, zavetišč in agility-a, 

bomo izbrali tudi: 
• NAJMANJŠEGA, 
• NAJVEČJEGA, 

• NAJBOLJ UBOGLJIVEGA MEŠANČKA 
Prve t r i {akajo bahate nagrade, pa tudi ostali 

udeleženci ne bodo odšli praznih rok. pardon, tačk. 
V fasu srečanja bo na voljo tudi degustacija Bonami pasje 

hrane in ostalih proizvajalcev. 
Pridružite se nam - zabavno bol 

Vei (nlormaci) o prireditvi: na spletni strani 
a o o M l i a i l » vrtnem ccntru Kalia w Krantu, 
Zlato polje, Bleiweisova 29. 

K A L . 1 A 

Gozdovi vse bolj obremenjeni 
Prosto gibanje po gozdovih je vrednota, ki jo obiskovalci pogosto zlorabljajo. Naravovarstveni 
nadzor je še premalo učinkovit. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Lesce - "V porastu so pred-
vsem za gozdove in vse na-
ravno okolje škodljive pros-
točasne in pridobitne dejav-
nosti, kar povzroča konflikte 
z lastniki gozdov, lokalno 
skupnostjo in tudi med obis-
kovalci. Da bomo lahko 
ohranili vrednoto prostega 
dostopa in gibanja po gozdu, 
moramo z nadzorom zago-
toviti spoštovanje pravil in 
vsega početja v naravnem 
okolju," je na osrednji slo-
venski prireditvi ob letoš-
njem tednu gozdov, to je na 
pogovoru o ozaveščanju obis-
kovalcev gozdov, dejal An-
drej Kermavnar, v. d. direk-
torja Zavoda za gozdove Slo-
venije. Pritisk na gozdni 
prostor je vse hujši, spremi-
njajo se tudi pojavne oblike 
in čas, je ugotavljal Andrej 
Avsenek, vodja blejske ob-
močne enote zavoda za goz-
dove, in navedel, da "pritisk" 
ni samo podnevi in ob kon-
cu tedna, ampak tudi ponoči 
in med tednom. Vse več je 
voženj z motornimi sanmi, 
motorji in štirikolesnild, pro-
blem postajajo tudi gradbeni 
odpadki. Stanje bi po Avse-
nekovem mnenju lahko iz-

Del udeležencev četrtkovega pogovora z naslovom Gozd in mi v osnovni šoli v Lescah 

boljšali z ozaveščanjem obis-
kovalcem, ureditvijo območij 
za posamezne dejavnosti in 
tudi z učinkovitejšim naravo-
varstvenim nadzorom. Nad-
zora razen v Triglavskem na-
rodnem parku ni, čeprav ga 
zakon o ohranjanju narave iz 
leta 1999 omogoča. "Naša 
družba še ni toliko "zrela", 
da bi lahko izključili kazno-
vanje," je dejal Martin Šolar 
iz zavoda Triglavski narodni 

park in poudaril, da je težišče 
dela njihove naravovarstvene 
službe predvsem ozavešča-
nje in usmerjanje obiskoval-
cev. "Zelo pomembna je 
vzgoja otrok," je menila po-
močnica ravnatelja leške 
osnovne šole Neda Golmajer 
in povedala, da so njihovi 
otroci pogosto na gozdni 
učni poti in da so letos začeU 
tudi z zbiranjem plastične 
embalaže ter ločevanjem od-

padkov. Hedvika Jenčič iz 
mariborske enote zavoda za 
gozdove je predstavila avstrij-
ske, nemške in švicarske pri-
mere dobre prakse na podro-
čju gozdne pedagogike in 
učenja v gozdu o gozdu, dr. 
Janez Pimat z biotehniške 
fakultete pa je ugotavljal, da 
samo znanje o gozdu ne za-
došča in da bi mlade morali 
izobraževati tudi za odgovor-
no ravnanje v gozdu. 

Ujel veliki ribi 
Tone Razinger je v Savi ujel 67 centimetrov 
dolgo postrv in 45 centimetrov dolgo zlatovčico 
s krivim repom. 

CvEio Z A P L O T N I K 

Radovljica - Sedemdesetlet-
ni Tone Razinger iz Radov-
ljice je že petinpetdeset let 
ribič, zadnja tri leta, ko je 
član radovljiške ribiške dru-
žine, lovi samo še v Savi. V 
svoji ribiški karieri je ujel že 
veliko trofejnih rib, a letoš-
njih ulovov je še posebej ve-
sel. Ko je zadnji majski pet-
ek v zgodnjih jutranjih urah 
lovil v Savi med Spodnjim 
Rakovnikom in Fuchsovo 
brvjo, je ujel 67 centimetrov 
dolgo in 3,35 kilograma tež-
ko potočno postrv, križano z 

amerikanko. "Radovljiške 
ribolovne vode So bogate z 
ribami, a tako velike so v 
njih zelo redke," je dejal in 
se ob tem spomnil dogodka 
iz leta 1982, ko je v Savi Bo-
hinjki ujel en meter dolgo 
in 9,2 kilograma težko pos-
trv. Tonetu se je naslednji 
dan še enkrat nasmehnila 
ribiška sreča, tokrat je iz 
vode potegnil 45 centime-
trov dolgo in tri četrt kilo-
grama težko zlatovčico. 
"Tudi to je za Savo velika 
riba, običajne so dolge od 
20 do 25 centimetrov, zani-
miva pa je še zaradi krivega 

Tone Razinger s 67 centimetrov dolgo postrvjo 

repa. Očitno ga je zlomila in 
se ji je grdo zarasel," je po-
jasnil Tone, ki rib ne je in 
bo obe dal preparirati, da 
bosta krasili njegovo ribiško 
sobo. Ko ga vprašamo, ali je 
takšen ulov sreča ali znanje. 

nam razkrije skrivnost: 
"Ravnam se po sto let sta-
rem hrvaškem ribiškem ko-
ledarju, v katerem piše, kdaj 
je pravi čas za ribolov. Naj-
bolje je loviti tri dni po polni 
luni v znamenju leva." 

Ž E J E PRI KOMENDI 

Predstavitev kombiniranih balirk 

Strojni krožek Pšata - Bistrica, ki združuje člane iz občin Ko-
menda, Kamnik, Mengeš, Cerklje in Vodice, bo v nedeljo ob 
11. uri v Žejah pri Komendi predstavil delovanja kombinira-
nih balirk proizvajalcev Krone, John Deere, Ciaas, Deutz 
Fahr, Mc - Hale in Velger. Ker bo predstavitev štela tudi kot 
izobraževanje za kmetijsko okoljski program (Skop in Kop), 
naj kmetje prinesejo s sabo tudi identifikacijsko številko 
kmetije (M I D). C. Z. 

KRANJ 

Nič dodano, nič odvzeto 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v pe-
tek s televizijskimi in časopisnimi oglasi ter z "jumbo" pla-
kati začelo kampanjo, s katero želi potrošnike seznaniti s ka-
kovostjo ekološko pridelanih živil. Kampanja bo potekala 
pod sloganom Nič dodano, nič odvzeto! in bo poudarjala, 
da so ekološka živila pridelana po naravnih postopkih (brez 
mineralnih gnojil in škropiv) in da vsebujejo malo aditivov, 
pesticidov in težkih kovin. C. Z. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-gfas.si
http://e-kmetija.gov.si
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Maja dokaj visoka inflacija 
Maja je bila 1,2-odstotna inflacija, najvišja v zadnjih desetih letih. V Umarju niso pretirano zaskrbljeni. 

C v r r o 2^PLOTNIK 

Ljubljana - Po podatkih dr-
žavnega statističnega urada 
so se cene življenjskih potreb-
ščin maja zvišale za 1,2 od-
stotka, v letošnjih prvih petih 
mesecih pa za 2,5 odstotka. 
Visoka mesečna rast cen je 
vplivala tudi na letno rast cen, 
ta se je tretjič zapored zviSala 
in je zdaj 2,9-odstotna (v ena-
kem lanskem obdobju 3,2-
odstotna), povprečna 12-
mesečna rast cen pa je ostala 
na ravni preteklih mesecev, to 
je 2,5-odstotna. Na majsko in-

flacijo so najbolj vplivale po-
dražitve naftnih derivatov, 
hrane, obleke, obutve in počit-
nic v paketu, ob tem pa je bilo 
malo pocenitev. Sadje se je 
podražilo za 11,7 odstotka, po-
čitnice v paketu za 8 odstot-
kov, oskrba v vrtcih za 6,3 od-
stotka, goriva in maziva za 5,1 
odstotka, mleko, mlečni izdel-
ki in jajca za 4,1 odstotka, ob-
lačila in storitve socialnega 
varstva za 3,5 odstotka, obutev 
za 3,3 odstotka, tekoča goriva 
za 2,9 odstotka, meso za 2,3 
odstotka, nastanitvene storit-
ve in vino pa za 2,2 odstotka. 

Zelenjava se je pocenila za 2,2 
odstotka, kruh in drugi izdel-
ki iz žit za en odstotek, rablje-
ni avtomobili za 2,9 odstotka, 
motoma kolesa in kolesa za 
1 4 odstotka, daljinsko c^eva-
njeza2,5 odstotka... 

V Uradu za makroeko-
nomske analize in razvoj 
(Umar) so prepričani, da za-
enkrat še ni smiselno spre-
minjati vladnih usmeritev na 
področju cen, saj se cene zvi-
šujejo zaradi zunanjih in se-
zonskih vplivov. Višje cene 
goriv so posledica ponovne-
ga naraščanja cen nafie na 

svetovnem trgu, podražitve 
hrane, obleke, obutve in po-
čitnic pa so predvsem sezon-
skega značaja. Prispevek cen 
hrane k inflaciji je v letošnjih 
petih mesecih približno en-
krat večji kot v enakem lan-
skem obdobju. "V tem tre-
nutku je še prezgodaj za oce-
no, ali se bo visoka rast cen 
hrane nadaljevala ali pa gre 
za kratkotrajne posledice ne-
ugodnih razmer na začetku 
leta," pravi Boštjan Vasle iz 
Umarja in dodaja, da se cene 
hrane zvišujejo tudi v drugih 
državah evrskega območja . 

Delničarjem 9,1 evra dividende 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Delničarji Hranilnice 
Lon so se na četrtkovi skup-
ščini seznanili s poročilom o 
lanskem poslovanju in z ust-
no informacijo o poslovanju v 
letošnjih prvih .štirih mesecih. 
Na predlog uprave in nadzor-

nega sveta so sprejeli sklep o 
delitvi bilančnega dobička v 
višini 9,1 evra (2.184 tolarjev) 
bruto na delnico, spremenili 
pa so tudi statut družbe. Hra-
nilnica je leto 2006 sklenila s 
kapitalsko osnovo 946 milijo-
nov tolarjev (3,94 milijona 
evia), povečala bilančno vsoto 

za 42 odstotkov, na 174 mili-
jarde tolarjev (72,5 milijona 
evrov). ustvarila 136,5 trilijo-
na tolarjev (568.750 evrov) do-
bička pred obdavčitvijo oz. 
113,5 milijona tolarjev 
(472.917 evrov) čistega dobič-
ka, dosegla 13,33-odstotno do-
nosnost na kapital po obdav-

čitvi in še razširila ponudbo 
bančnih storitev za prebival-
stvo ter za pravne osebe in sa-
mostojne podjetnike. Obseg 
depozitov prebivalstva je po-
v e ^ za 39 odstotkov, obseg 
vseh depozitov nebančnega 
sektorja za 32 odstotkov, ob-
seg kreditiranja prebivalstva 
pa za več kot 43 odstotkov. 
Drobno potrošniško kreditin-
nje se je tudi lani izkazalo za 
pravilno usmeritev. 

RTC Krvavec se umika z borze 
CVETO ZAPIOTNIK 

Dvorje - Delničarji RTC Kr-
vavca so na skupščini prejšnji 
teden sklenili, da bo družba 
umaknila delnice z Ljubljan-
ske borze in da bodo tistim, 
ki temu nasprotujejo, p)onu-
dili odškodnino 0,42 evra 
(101 tolar) na delnico. Peteri-
ca delničarje '̂ - Krekova druž-
ba, Zvon ena holding, GBD, 
Invest AB in Delniški vza-
jemni sklad Modra linija je 
najavila izpodbijanje tega 
sklepa. Ljubljanska borza je v 
četrtek začasno zaustavila tr-
govanje z delnicami RTC Kr-
vavec, včeraj pa jih je že iz-
ključila s prostega trga. 

Na skupščini so na pred-
log uprave in nadzornega 

sveta tudi sklenili, da bodo 
od 124.256 evrov lanskega 
bilančnega dobička namenili 
9.307 evrov za nagrado upra-
vi in nadzornemu svetu in 
9.782 evrov za nagrado red-
no zaposlenim delavcem, o 
ostalem dobičku pa naj bi 
odločili v naslednjih letih. 
Krekova družba. Zvon ena 
holding, GBD, Invest AB, 
Merkur in Delniški vzajem-
ni sklad Modra linija, ki so 
predlagali, da bi ves dobiček 
prenesli v naslednje obdobje, 
so napovedali izpodbijanje 
sprejetega skupščinskega 
sklepa. Po odstopu Damjana 
Merca iz nadzornega sveta 
so na skupščini za novega 
člana za mandat štirih let 
imenovali Damjana Pintarja. 

MEDVODE 

O uporabi dobička in novih nadzornikih 
Tovarna papirja Goričane je ob koncu lanskega leta imela 
6,73 milijona evrov bilančnega dobička. Uprava in nadzorni 
svet predlagata, da bi ga 2,32 milijona evrov namenili za iz-
plačilo dividend in 23.134 evrov za nagrado upravi in nad-
zornemu svetu, ves ostali dobiček pa naj bi ostal nerazpore-
jen. Delničarji, ki bodo o tem predlogu sklepali na skupšči-
ni 19. junija, naj bi najkasneje do konca septembra letos pre-
jeli dividende v znesku 5,18 evra bruto na delnico. Na skup-
ščini naj bi za dobo dveh let imenovali tudi nov nadzorni 
svet, v kate'em naj bi lastnike zastopala Izidor Rejc in 
Simon Zdolšek, delavce pa Boža Mubi. C. Z. 
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Haroî lo Zi ob)avo sptejemamo po telefonu 04/201-42-00. faksu 04/201-42-13 ali mtbno na l o i m I 
v Kranju ot. po pniti - do ponedeljVa tn {eirika do il.OO ure! Cena oglasov in ponudb v rabiiki; irredno ugodna 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, UNCOVO 91, 4240 
RADOVgiCA, TEL: 04/53 249. FAX: 04/53 04 230 
TRST 19. 6.; MADŽARSKE TOPLICE 30. 6 do 3. 7.. 9. 8. - 12. 8.; 
PELJESAC - MORJE 21. 7. do 28. 7., ^7 9- do 24. 9.; CARDAUND -
AQUAPARADISE 25. 6. 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI 
GLASOV KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 
Srečanje invalidov 
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča, da že 
zbira prijave za srečanje invalidov, ki bo 30. junija v Športni 
dvorani v Cerkljah. 

V Mladinskem centru jesenice 
Jesenice - Mladinski center Jesenice vabi na odprtje razstave 
Ženska v pajku avtorice Marie Robič, ki bo v četrtek, 7. junija, ob 
19. uri v dvorani Mladinskega centra Jesenice. Samostojno 
učenje tujih jezikov s pomočjo računalnika bo 7. junija od i6. do 
18. ure v prostorih računalnice. Vabijo še na aktivnosti za otroke 
in mlade na prostem, z naslovom "MCJ se potepa". Na potep 
boste odšli v Center II na Jesenicah, in sicer jutri ob i6. uri. 

Muzejski večer 
Tržič -Jutri ob i8. uri se bo v prostorih Tržiškega muzeja za-
čel Muzejski večer, ki bo posvečen slovenskim umetnikom 
in znanstvenikom v Mauthausnu. 

IZLETI 
Vodeni izlet in fotografska delavnica T N P 
Triglavski narodni park v soboto. 9. junija, ob 9. uri orga-
nizira vodenje in fotografsko delavnico iz Pokljuške soteske 
na Staro Pokljuko. Zborno mesto bo na avtobusni postaji 
Krnica v Zgornjih Gorjah. Več informacij: Jože Mihelič: 
04/5780 2i8, Tomaž Bregant: 051/386 076. 

Martuljški slapovi 
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 
14. junija, na pohod ob Martuljških slapovih. Pohod ni za-
hteven, hoje bo za 4 ure. Odhod posebnega avtobusa bo ob 
7. uri izpred Creine. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni 
pisarni do ponedeljka, n . junija. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
w w w . m & 4 a B n J ^ 

. fuari. &r*»vMM yl a fMn 

Po vršiški cesti in na Mavrinc 
Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi člane 9. junija na lažji po-
hod diabetikov gorenjskih društev, po stari vrŠiški cesti in 
zahtevnejši planinski pohod na Mavrinc, ki ju organizira društ-
vo diabetikov Jesenice. Zbirno mesto ob 7.30 pred Diabetičn-
im centrom v Kranju. Prijave najkasneje do 7. junija sprejema-
jo v prostorih društva v Diabetičnem centru ali po tel. 202-83-
i o in po tel. 031/485-490 Ivan. Prijave za DD Jesenice po tel. 
586-12-09 ali 041/909-961 Čazim Babič. 

Izlet za ljubitelje gorskega cvetja 
Slovenski Javornik - V soboto, 9. junija, vabi odsek za varst-
vo narave Planinskega društva Javornik-Koroška Bela lju-
bitelje botanike na tematski izlet na Belsko planino in Belšči-
co. zbor bo ob 8.30 pred kulturnim domom Juike in Albina 
Pibernika na Javorniku oziroma ob n . uri na sedlu SeČa. 
V primeru dežja bo izlet prestavljen za en teden. 

Na Mavrinc 
G o z d Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi 
mlade in najmlajše člane v soboto, 9. junija, na pohod na 
Mavrinc. Odhod bo ob 8. uri izpred Penziona Špik v Gozd 
Martuljku. Hoje bo za 3 ure. Prijave zbirata do četrtka, 7. 
junija, Irena 051/365 883 in Sara 041/554 014. 

Na Košutico 
Gozd Martuljek • Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi svo-
je v nedeljo, i o. junija, na pohod na Košutico (i 968 metrov). 
Odhod bo ob 5.30 izpred penziona Špik v Gozd Martuljku. 
Hoje bo za 6 do 7 ur. Prijave zbirata do petka, 8. junija: 
Majda 051/336 635 in Renata 031/532 963. 

[ Z A P O P O L N P R E G L E D SI OGLEJTE 
WWW.GORENJSKIGLAS.S l /KAZIPOT 

LOTO 

Rezultati 44. kroga 

- 3. junija 2007 

7. i6. 23. 26, 30. 55, 38 

in 19 

Lotko; 5, 8, 7. 9, 4, 8 

Predvideni sklad 45. kroga 

za Sedmico: 650.000 EUR 

Predvideni sklad 45. kroga 

za Lotko: 190.000 EUR 

Z 

Tavčarjeva ulica 22, 
P.E. Stritarjeva ul. 4 , 4 0 0 0 Kranj 
t d j 04 /2380.430,04/2365-360 

fax: 04/2565-365, 
e-poita: infb^agentkran).si 

PRODAMO: 

CARSONjERE 
KRAN) - PLANINA, prodamo garso-
njero. velikost 38.60 m2. staro 34 let. 
delno obnovljeno pred 1 letom, 374 
nad., zastekljen balkon. CK - toplo-
vod, spalni del loien z lamelno zave-
so, ostane leseni del kuhinje, vsi pri-
ključki. vseljivost avgust letos. Cena: 
81.000,00 EUR (19410.840.00 StT). 
ENOSOBNA STANOVANjA 
PREDDVOR - BELSKA C . prodamo 
enosobno stanovanje v ved stano-
vanjski hi$i. velikosti 39.10 m2, 1. 
nad., staro 95 let kompletna obnova 
teta 1987. CK - toplovod, vsi priključ-
ki, kompletna oprema ostane, vselji-

vo konec junija. Cena: 74 .200 ,00 
EUR 07.78>.288,OO SIT). 
DVOSOBNA STANOVANjA 
KRANI - CENTER - VODOPIVCEV^ 
v začetku junija se začne kompletna 
obnova staro meSČanske hiSe v več-
stanovanjski objekt v katerem bo na-

odaj osem stanovanj, različnih 
adratur, dvosobno, dvoinpolsob-

no. trisobno, novogradenj, z vsemi 
priključki, izdelanih na ključ. Cena: 
od 2083.20 EUR do 2170,00 EUR 
/ m 2 (od 499.218.05 do 520.018.80 
Srr /m2) . 

KRAN) - PLANINA II, prodamo dvo-
sobno stanovanje s kabinetom, v iz-
n^eri 65.34 8./8 nad., staro 25 let, 
balkon, CK • toplovod, vsi priključki, 
vseljivo po dogovoru. Cena: 
io6.ooo.oo EUR (25401.840.00 SIT). 
KRANJ • ZLATO POLJE, prodamo 
dvosobno stanovanje v izmeri 51.17 
m z s kletjo, suro 47 let. v celoti ob-
novljeno. 1./4 nad., balkon. CK - plin. 
vsi priključki, prazno vseljivo takoj. 
Cena: 102 .000 .00 EUR 
(24>t3.28o,oo SIT). 
TRI in VEČSOBNO STANOVANJE 
KRANJ - ŽUPANČIČEVA U L , proda-
m o trisobno mansardno stanovanje v 
dveh eužah v izmen 79.05 m2, staro 
67 let, prenovljeno leta 2004, vsi pri-
ključki, vseljivo začetek leta 2008. 
Cena: 133.500.00 EUR (31.991.940,00 
SIT). 

MLAKA PRI KRANJU, prodamo trisob-
{ no stanovanje v dveh etažah, velikosti 

112,55 m2, staro 5 let. lepo stanovanje z 
balkonom, v kopalnici kotna banja, CK 
- olje, vsi priključki, zagotovljeno eno 
parkirno mesto pred objektom, vselji-
vo po dogovoru. Cena: 125.200 EUR 
(30.002.928.00 SIT). 
HIŠE 

TRŽIC • neposredna bližina, proda-
m o enodružinsko hiSo-dvojček, ve-
likost stanovanjske povrStne 145 
m2, zgrajeno leta 2007 do III. po-
daljšane faze, pritličje: dnevni pros-
tor z bivalno kuhinjo, sanitarije, 
hodnik In vetrolov. ctaža:trl sobe, 
kopalnica hodnik, mansarda: gale-
rija, vsi priključki do objekta. Cena: 
175 .000 ,00 EUR (41 .937 .000 ,00 
SIT). 

HRASTJE, prodamo dvodružinsko, 
poslovno-stanovanjsko hišo, zgraje-
no do III. podaljšane gradbene faze. 
velikost st. površine 4 1 0 4 0 m2, na 
parceli 4 0 0 mz. kompletno podklete-
na poslovna peč za peko i(ruha na 
olje, etaža namenjena za stanovanje 
140 tn2, mansarda normalno visoka, 
elektrika in voda v hiSi, vseljivo po 
dogovoru. Cena: 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 EUR 
(47.928.000.00 SIT). 
P R O D A M O več stanovanj različne 
kvadrature v kranju In okolici ponud-
ba na spletni strani: vAVvv.agent-
kranj.sl 
KUPIMO: 

K U P I M O več različnih nepremičnin 
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STANOVANJA prodamo 
BLED • Dobe, Kajuhova c : 56.38 m2. 
dvosobno v 1. nad., pretežno oprem-
ljeno. Balkon, razgled na Triglav In 
grad. sončna lega, mirno okolje. L 
1962, obnovljeno I. 2002 . Telefon, 
ADSL, KATV, ogrevanje z marmorni-
mi radiatorji. Plinski priključek na fa-
sadi objekta. V bloku je 12 stanovanj, 
etažna lastnina urejena. Stanovanje 
bo vseljivo oktobra, kupec ne plača 
provizije. Cena 124.000 EUR (29,7 
mio SIT^. 

SKOFJA LOKA - Frankovo n.: dvo-
sobno. 51.9 m2 ,3 . nad., 1.1959, CK -
plin, prazno in takoj vseljivo, ZK. 
Ugodno! Cena 83 .000 EUR (19,9 
mio SIT). 

SKOFJA LOKA • Partizanska: enosob-
no. 37.42 m2,11. nad., 1.1974.) lega. 
balkon, delno prenovljen. Cena 
84 .000 EUR (20.1 mio SIT). 
KRANJ - HuJ« 79,60 m2, Stirisobno, 
zelo lepo in urejeno, I. 2005 v man-
sardi večstanovanjske hiSe. ima vse 
instalacije In lastno CK na plin. Slike 

na našem spletu. Cena 133.534 EUR 
(32 mio SIT). 
KRANJ - Koroška c : dvosobno, cca. 
41 m2 v hiši. adaptirano 1.2005. î ast-
ni vhod, t-2, drvarnica, klel. CK na 
olje. Ogied sRk na naši spletni strani 
V R E D N O OGLEDA. Cena 78.S68 
EUR (18,9 mio SIT). 
KfMNJ • Planina 1: trisobno, 80 .84 
m2, 3. nad., kompletno adaptirano 
2006 , ZK urejena, prostorno, lepo. 
urejen blok. Cena 123.000 EUR (29,5 
mio SIT). 

KRANJ • Zlato potje: dvosobno. 46,10 
mz, 6,46 m2 kleti, 1. nad., adaptirano 
I. 2006 , ZK urejena, takoj vseljivo. 
Cena 102.000 EUR (24,4 mio SIT). 
HIŠE prodamo 

LJUBNO: hiša, i. 1927. cca. 2 0 0 m2 
bivalne površine, 1012 m2 parcele, 
ravna, adaptirana I. 2000 , CK-plin. 
krušna peč, sončna lega. Cena 
198.000 EUR (47,5 mio SIT). 
KRANJ - Zlato p o ^ 72 m2 ,1 /2 hiše 
oz. dvosobno stanovanje v mansar-
di. Vhod je skupen, stanovanje adap-
tirano in opremljeno, parcela 325 m2, 
zraven sodi 30 m2 velika brunarica, 
oprema po dogovoru. Cena 100.000 
EUR (23.9 mio SIJ). 
VIKEND prodamo 
STIŠKA VAS: lep zidan vikend pod 
Krvavcem, lahko bivalni, 1.1986, 413 
m2 parcele, 95 m2 bivalnih prosto-
rov, čudovit razgled, mir, vseljiv ta-
koj. Cena 170.000 EUR (40.7 mio 
SIT). 

ZEMgiSCE prodamo 
BLED • Mlino: ravna parcela. 549 m2, 
cca. 4 0 0 m oddaljeno od jezera, ob-
močje stanovanjske gradnje, kupec 
pridobi še lastništvo na cesti 171 m2 
In dodatno parkirno mesto. Cena 
109.800 EUR (26,3 mio SIT). 
BLED - Ribno: 644 mi, področje za 
stanovanjsko gradnjo In mirne dejav-
nosti, v naselju, sončna lega. Dostop 
urejen, vsi priključki ob parceli. Cena 
125,00 EUR/m2 (29.955,00 SIT). 
Cerklje na Gorenjskem: ravno, sonč-
no stavbno zemljišče, 1378 mz, s pre-
krasnim pogledom na Krvavec. Cena 
206.700 EUR (49,5 mio SIT). 
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tSČete nov d o m ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali 

najemate stanovanje, hišo ali 
poslovni prostor? Celovita reSitev 
na enem mestu. Za vas de lamo 
Aktivno - Jasno - Preudarno 

AjPd.o .o . Kranj 
KoroSka c ^ t a 2, 
4 0 0 0 Kranj 
gsm: 031 /330 • 0 4 0 

STANOVANJE PRODAM 
RAOOVgiCA • garsonjera. 14 . 10 mz, I. 
izg. 1964. V/5, CK. tel., prevzem po do-
govoru. 3 1 .500,00 EUR (7.55 mio Sn). 
PREDDVOR • enosobno. 45,65 m2,1. 
izg. 1983, prit l i^, bk>k tik ob gozdu. CK. 
tel., balkona ni. Prevzem: takoj. S3.500 
EUR (20 mio SIT). 

KRANJ, Zlato • dvosobno, 51 ,17 
ma, I. izg. 1960, v celoti obn. 2006,1 . /4 
tel., KTV. CK. T2. Prevzem takoj, 
loo.ooo EUR (24 mio SIT). 
ŠKOFJA LOKA, Frank. n. • dvosobno. 
51.90 m2. L fzg. 1960, okna zamenjana, 
prvi lastniki. 3-/3. tel., KTV. etažna CK 
plin. Jtevec za vodo. Prevzem: takoj. 
^ . 0 0 0 , 0 0 EUR (20,4 mio SIT). 
TRŽIČ, CENTER - dvosobno. 56,36 m2 v 
II. nadstr. starejše hite, obnov 1.05 s kuril-
nkx>. delavnico, drvarnico, vrtno uto, vr-
tom na zemljiSču 266 m2. Prevzem: okL 
07. Opremljeno. CK. tel. ISDN. ADSL 
68.850 EUR {16.5 mio SfT). 
TRŽIČ, Preska • dvoinpolsobno, 55,12 
mz v piitiliju hiSke s samostojnim vho-
dom, kletjo, parkirnim mestom in vr-
tom. Obn. 2003. etažna CK. tel. CATV, 
www. Prevzem: po dogovoru. 82 .000 
EUR (19,65 mH)SrT). 
HlSO PRODAM 

KRANJ - Drubvka, lepo vzdrževana vrstna 
enostanovanjska hiSa 179 m2 K+P+M. na 
zemljišču 144 m2. L izg. 1995, okna za-
menjana 2006, CK na mestni plin, vsi pri-
ključki. Urejeno naselje. Prevzem: po do-
govoni. 226.000 EUR (54.2 mio Sf^. 
KRANJ - Dnibvka - L 1 9 9 5 temeljito ob-
novljena starejša hiša. 188 m2 neto 
uporab, površine, K+P-f i. nad. * pod-
streha. nadstrešek 26 m2. ločena gara-
ža 29 m2, kamin, pergola na zemljišču 
537 m2. Prevzem: po dogovoru. 
330 .000 EUR (79 mio SIT). 
R A D O V g i C A • dvostanovanjska hiša, 
izg. 1984, obn. 1998, 350 m2 površine 
(K-j-P-i-M), zemljišče 1330 m2, zadnja v 
vrsti. Možna prodaja vsake enote pose-
bej. Prevzem: takoj oz. po dogovonj. 
512 .000 EUR (122.7 SIT). 
2C. BESNICA • v I. 2005 modemo p ^ 
novljena in delno opr. starejša hiša tbrisa 
13 X 6 m (P-HM + delno klet) s 183 mz po-
vršjne, zemljišče cca. 400 m2. Izredno 
lepa tekadja. CK olje, leL, ADSL Predem: 
po dogovonj. 238.300 EUR (57.1 mio SIT). 
DRAŽCOSE • starejša hiša tlorisa 1 17 
m2,1, izd. 1949 (P+I-^M) na zemljišču 
1519 m 2 . 8 7 . 0 0 0 EUR (20,85 SIT)-
VIKEND PRODAM 

LUČINE nad Corcnjo v a : ^ • Selška do-
lina 873 m2 zemljišča, hiška (P+pod-
streha) tlorisa 76 m2. Prevzem: takoj. 
72.500 EUR ( 1 7 4 mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR PRODAM 
KRANJ. Savska k>ka. I. izg 1982. pritlič-
je - skladišče 4 1 3 0 m2. m • skladišč 
ali proizvodna d^vnost 622 m2. Cena: 
550 ali 450 EUR ( 13 1 .802 ali 107.838 
SIT)/m2. Možen tudi najem. 
POSLOVNI PROSTOR O D D A M 
KRANJ • 2 6 0 m 2 ob eni glavnih vpadnk: 
v mesto, primemo za trgovino, zastop-
stva, storitveno dejavnost. Najem: 
2650.00 EUR (635.046 Srr)/mesec 
KRAN) • 238 m2 Savska cesta. 6 pisam. 
primemo za opravljanje mime d^avno-
sti. Možen najem po delih. Parkirišča 
zagotovljena. Najem 8 ,00 EUR 
(1.917.12 SrT)/m2. stroški vključeni. 
KRANJ - 260 m2 • staro mestr>o jedro. 
I., 11., mansarda, klet • pnmemo za trgo-
vino, svetovalni center.pisame, atelje. 
Možen najem po delih. Najem: 15 .00 
EUR (3-594.60 SIT)/m2. 
KRANJ • 150-340 m2 - posk>vna cona 
Primskovo I. nad. primemo za trgovino, 
storitveno dejavnost, pisarne. Najem; 
6.00 EUR ( 1437,84 Sr f ) /m2 mesečno. 
KRIŽE - 1 2 2 m2. ob glavni cesti, 7 prosto-
rov primernih za pisarne, skladišče. Mo-
žen najem po delih. Najem: 1000.00 EUR 
(239.640 Srr)/mes€C. stroški vključeni. 
PARCELE PRODAM 
HRASTNICA pri Skofji Loki. 471 mz, za-
zidljiva parcela, kjer je predvidena hiša 
max. dimenzij 9x13 in prizidek 6 4 0 x 6 
m. Komunalni prikljuda na In ob parce-
li. Cena 1 2 0 EUR (28.756.80 S r T)/m2, 
VIRMANE • 950 mz. ravna, vceloti komunal-
no opremljena, prispevki večinoma piačani, 
namenjena za izgradnjo stanovanjsko po-
slovne hiše z lepim rai^iedom na Lubnik. 
C ^ 140 EUR {33.549,60 SIT)/m2. 
Za znane stranke: 

• kupimo parcele cca. 500-1200 m2; od 
2.000-10.000 m2 

• Zg. savska dolina vikend ali manjšo starej-
šo hišo do 75.000 EUR (17.973.000 Sff). 
- starejšo hišo ali hišo v lil. gr. f ^ z več-
jim vrtom; 1/2 hiše z svojim vhodom 
Kranj z okolico. Tržič. Radovljica 
• eno- do tnsobna stanovanja - Kranj in 
okolica, Ško^a Loka, Tržič, Radovljica. 
- kmetijo ali starejšo hišo z zemljiščem 
1 • 5 ha na Gorenjskem oz. v smeri pro-
ti Ljubljani, Škofja k^ka z okolico. 

Umag. Savudrija, 200 m od 
morja, prodamo apartmaje 
58-90 m2. letnik '06. visoka 
kakovost, možen ogled. 

041/612-935, 041/311-878 
www.)ivada-savudrija,si 

TeMuiam. Ou Jia»in>taf%M 

QA-NI 
CA-NI. d.0.0., P.E. Mlakarjeva ulica 107 

(OPC Šenčur). 4 2 0 8 Šenčur 
tel: 04/25-17-199. fax: 04/26-17-^98 

e-pošta: infb@nepremicnine-gani.si 

STANOVANJA 
KRANj z okolico, nujno kupimo garsonje-
ro ali enosobno stanovanje za nam že 
znanega kupca. Zaželen balkon. CENA: 
cca 68Ax) ,oo EUR (16487.232,00 SfT). 
ŠKOFJA LOKA • MESTNO JEDRO, v 
staromeščanski hiši prodamo šestsob-
no stanovanje izmeri 1 8 0 m2, delno 
opremljeno še v starinskem slogu, stro-
povi so leseni in visoki cca. 3.20 m, bal-
kon, staro 200 let, CK-olje (lastna), vsi 
priključki, potrebno adaptacije, pre-
vzem možen takoj. CENA: 
162.000.00EUR (38.821.680.00 SIT). 
VIKENDI 

AMBROŽ POD KRVAVCEM, na lepi \o-
kadji s čudovitim razgledom v dolino in 
na sosednja hribovja, prodamo bivalen 
zidan vikerid z garažo, zgrajen leta 1978. 
bivalne površine 87,90 m2, zemljišča 
967 m2, bivalno pritličje s pokrito tera-
so •*• mansarda, ogrevanje na trda gori-
va -I- odprti kamin v dnevni sobi. ureje-
na okolica, zemljišče je v kompletu 
ograjeno, prevzem možen takoj. CENA 
170 .000 ,00 EUR (40.738.800.00 SIT). 
PARCELE 

ŠENČUR, prodamo zazidljivo parček) v 
izmeri 869 mz. lastna pot. ki je asfaltira-
na in urejena, vsi priključki na parceli, 
ravna, sončna in odprta, prevzem mo-
žen takoj. CENA: i 6 o E U R / m 2 
(38.34240 srr/m2). 
ŠENČUR z okolico, nujno kupimo za-
zidljivo parcelo v izmeri cca. 500 m 2 • 
1 0 0 0 m2, za gradnjo stanovanjske hiše. 
Na različnih lokacijah nujno kupimo 
več razTičnih nepremičnin za nam že 
znane kupce. Aktualna ponucfca nepre-
mičnin nat 
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KUPIMO stanovanja: 
Pbnina 2,3: štirisobno stanovanje. 
Planina x enosobno stanovanje 
Zlato p o ^ štirisobno stanovanje 
PRODAMO STANOVANJA 
Tfžič: 22 m2 -»- ktet. G, pritli^^e, adap. 06. 
37.600 EUR. 9 mio SIT. 
Kranj • Ukozvjeva: enosobno. 39 m2.1 . 
81. pritličje. 77 0 0 0 EUR. 18.5 mio SIT. 
PLANINA v. trisobno, 3. nad., 8i m2. 
adapL 0 2 , 1 2 3 . 0 0 0 EUR. 29,5 mio SIT 
PUninai: dvosobno. 2. nad. I 76. 
105.600 EUR. 25,3 mio Srr. 
Planina 1 : dvosobno. 45 m2, adapt. 07. 
atrij. 93.500 EUR, 2 2 4 mio SrT. 
Zlato po^e: 50 ni2. adap. 04. dvosobno, 
85.500 EUR. 20,5 mio s rr . 
Pfanina i; 2 + 2 ss. 89 m2 , 1 . 7 7 , 1 2 7 . 0 0 0 
EUR. 3 0 mio s rr . 
Bled: dvosobno. 62 m2, 1 . 37 . potrebno 
adaptacije, 73.000 EUR, 17,5 mio SIT. 
Šof%vo naselje: garsonjera, P, 28 m2.1 . 
72, cena 7 4 7 0 0 EUR, 17.9 mio Srr. 
TRŽIČ: dvoinpolsobno, 7 0 m2, L 2000, 
93 . 100 EUR, 22.3 mio SfT. 
HIŠE, 1 /2 htše PRODAMO 
PREDOSLJE: samostojna adap. 0 3 . 1 2 0 
m2, parcela 9 0 0 m2, sončno, 200 .000 
EUR, 48 mio srr . 

NAKLO: samostojna, 1.1999, podklete-
na, parcela 6 9 0 m2, 2 8 4 0 0 0 EUR, 68 
mio srr. 
PRIMSKOVO: samostojna, 2 etaži, 
i6om2, + Uet, 1.1981, parcela 550 mz, 
284.000 EUR, 68 mio Sn". 
Visoko • pritličje, 1 0 0 m2, adap. 0 2 . 4 7 0 
m2 parcela 158.500 EUR. 38 mk> SIT. 
Bitnje pritličje, 1 0 0 m2, del parcele, 
150.300 EUR. 36 mio SIT, adapL 05 
Dodatna ponudba rta: 

PROJEKT 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 111 

KRANJ - STKAŽIŠČE, trisobno, 63 m2.1 . 
1955. klet, shramba, odlična r a z p ( ^ i -
tcv, mirna okolica, lepo ohranjeno. 
Cena: 102 .000 EUR (24448.280 SfT). 
KRANJ • PLANINA 1 , dvosobno, 6 0 m2, 
I. 75, vzdrževano, višje nad., odprt po-
g t^ , takoj vseljivo. Cena: 93.900 EUR 
(22.502.196 s n ) . 

KRANJ • PLANINA Iti, trisobno, 78m2. 
81, obn. I. 06. svetlo, funkcionalno, 

vzdrževan blok, vsi prikljudd, razgled, 
Cena: 129.300 EUR ( 3 0 . 9 ^ 5 2 SIT). 
GOLNIK, enosobno, 42,36 mz, delno 
obn. 02, ck>bra bkadja. zastekljen balkon. 
C ^ : 72.000 EUR (17.254080 Sr ) . 
PREDDVOR, enosobno, 39.10 m2. obn. 
87,1. nad., opremljeno, na mirni lokaciji. 
Cena: 69.200 EUR (16.583.088 SH). 
TRŽIČ, Cankarjeva, trisobno. 59 m2. 
adap. 2 0 0 2 , 1. nad. Ugodno. Cena: 
82.000 EUR ( 19 .650480 SIT). 
KRANJ - PRIMSKOVO, hiša dvojček. 
i 8 o m2, parcela 250 m2, 1 . 07. izdelan 
na ključ, odlična razporeditev, vsi pri-
ključki, odlična lokacija. Cena: 220 .000 
EUR (52.720.800 s r r ) . 
KRANJ - MLAKA, samostojna hiša 2 0 0 
m2. pare 350 m2,3. pod. gr. feza, 1.06, 
fesada in okolica urejeni, znotraj neiz-
delana, lahko dvodružinska. Cena: 
169 .000 EUR (40499. 160 ,00 s r r ) . 
KRANJ - BUŽINA MEST^ dvostano-
vanjska hiša 350 m2. p a r ( ^ 670 m2,1 . 
83. K+P-fN+M, CK - olje trda goriva, 
vdik sončen vrt. izredna lokadja! Cena: 
363.000 EUR (86.989.320 s r r ) . 

CERKLJE - OVORJE, parcela 1000 mz. sonč-
na. ob gozdu, čučkn^ razg^. 1/3 parcelev 
hribu, dostop po makadamski cesti - cca. 
100 m potrebno utrdrtJ. UGODNA CENA 
100 EUR/m2 (23964 SfT/m2). 
Za znane kupce nujno kupimo: 
Enosobno v Kranju 
V KRANJU IN BUŽNJi OKOLKI garso-
njero, dvo-, dvoinpol- in trisobno. 
CELOTNO PONUDBO NEPREMIČNIN 
NAJDETE NA NAŠI SPLHNI STRANI 

w w w . m p - p r o | < 

Mlinska ul. 1. Maribor, PE Tržič, 
Ste Marie Aux Mineš 9 / 3 

Telefon: 592 59 4 9 , 0 3 0 / 3 0 2 0 1 1 

STANOVANJA P R O D A M O 
KRANJ - Zlato polje zgorajj, dvosobno. 
51.7 m2,1 ./4 adaptiranovceloti 1.2006. 
takoj vseljivo. vpisano v ZK. Cena: 
98.064 EUR (23,5 mio SIT). 
KRANJ • mesto, dvosobno, 57.9 m2, 
M/2, dograjeno 1.1979. obnovljeno v 
celoti, klimatizirano. Cena: 9 9 . 0 0 0 EUR 
(23.72436050). 

KRANJ - Planina I, dvosobno, 63 mz, 
II./4. I.i. 1978. Cena: 1 0 2 . 0 0 0 EUR 
(24-443-280 SIT). 
TRŽIČ • center mesta, trisobno, 66,20 
m2, mansarda/3,1.2006 večstanovanj-
ska stavba v celoti obnovljena. Cena: 
87.880 EUR (21.059.563 s n ) . 
HIŠE PRODAMO 

KRANJ - okolica, Trboje, dvostan. hiša. 
256 m 2 biv. površine, pare. 621 nu . Li. 
1984, obnovljena, opremljena, urejen 

vrt in sončna terasa. Cena: 221.165.08 
EUR (53 mio SfT). 
TRŽIČ • Ravne, stan. hiša z gostinskim k>ka-
tem, 135 m2, parcela 125 mz. obnovljena v 
ceteti 1.2000. v mansardi je trisobno, v P pa 
gostinski tekal z uporabnim dovoljenjem, ki 
ga je mogoče preure<fiti v stanovanje. Cena: 
133.000 EUR (31.872.12050). 
PARCELE PRODAMO 
PODNART - 2 zazkiljivi parceli. 1.066 mz 
in 1.119 s o ^ i , pravokotne ob-
like. Cena: 70 EUR/mz (16.775 SfT/mz). 
NAKLO - zazidljiva parcela, 855 m2, 
lepa, ravna, sončna, pravokotne oblike. 
Cena: 145 EUR/m2 (34-748 Srr/m2). 
POSLOVNE PROSTORE O D D A M O 
KRIŽE PRI TRŽIČU - 6 pisam s pripadajo-
čimi prostori, cca. 100 m2,1. n a i I,i. 1989. 
3 pisanne so povezane med seboj, vendar 
se lahko oddajajo tudi samostojno. Še-
stim (tarnam pripada tudi dd arhiva, sej-
na soba s kuhinjo in sanitarijami. Najem-
nina vsebuje tudi stroške elektrike, ogre-
vanja, varovanja In komunale. Prostori 
imajo vse priključke in se nahajajo nad 
Kmetijsko zadrugo. Najemnina: 835 
EUR/mes (200.000 SrT/mes). 

w w w . o l ( 0 - h i S A s 

L O I S ^ 
n e p r e m i č n i n s k a o 

d r u ž b a I 
Zevntkova ul n, Kranj, PE Straarieva ut8 

Kranj, tri 04»/347 >23.04/2362 S90 

HIŠE PRODAMO 
BESNICA, samostojna, enodružinska 
i 6 o m 2 + klet, delno adaptirana 2001 
(okna, fasada ...), sončna in ravna par-

cela 4 4 0 m2, samostojna garaža. Cena: 
135.000.00 EUR (32.351400 SH). mož-
na menjava za stanovanje. 
V predmes^ Kranja (3 km), v urejeni 
soseski, predamo dve enoti dvojčka, v 
lil. pod. gr. hz\, vsaka enota po 105 mz 
4- klet, na parcelah 270 m 2 In 2 3 0 m2. 
Kvalitetna gradnja, funkcionalnost 
prostorov ter odlična lokacija so glav-
ne značilnosti tega objekta. Cena za 
enoto: 1 7 8 . 0 0 0 , 0 0 EUR (42.655.920 

srr). 
STANOVANJE PRODAMO 
VISOKO, v dvostanovanjski hiši. 
adaptirani 1.2001. v IV. gr. fazi, proda-
mo dve lahko funkcionalno ločeni 
stan. enoti: 
v I. nad. 82.8 m2. s 14 m 2 veliko po-
možno sobo v pritličju, za ceno 
92 . 190 EUR ( 2 2 . 0 9 2 4 1 1 . 6 0 srr) in v 
II. nad. 80.4 m2 z neizdelano podstre-
ho v tlorisu 4 0 m2, za ceno 1 0 0 . 1 1 6 
EUR (23.991.798.24 SO). Vsaki enoti 
pripada garažni prostor v pritličju in 
shramba v kleti, ter polovični delež na 
skupnih površinah (dvorišče, pralni-
ca. kurilnica ipd.). 
KRANJ, bližina AP, štirisobno. 84 m2. 
z balkonom, V. nadstr., kvalitetno 
adaptirano 2 0 0 3 , potrebno manjše 
dodelave. Cena: 1 2 7 . 5 0 0 EUR (30.5 
mio SIT). 
PLANINA I, dvosobno + 2 kabineta. 
87 m 2 . 2 balkona, 1. nadstropje od IV. 
1.1978. cena 12 1 .014 .86 EUR (29 mio 
sr r ) . Vseljivo takoj! 
POSESTI PRODAMO 
KRANJ, bližnja okolica 2 km, dve rav-
ni parceli 4 5 0 m2 in 5 0 0 m 2 (lahko 
tudi skupaj), zelo mirna in zelena 
lokacija, delno komunalno opre-
mljeni. Cena: 1 4 0 EUR/mz (33.550 
SIT/m2). 

e - p o š t a : l o m a n ® v o l j a . n e t 

R p l e g u ž i t k o v v v o ž n j i . 
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pove 
vozniku in sovozniku! 
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Mazda je številka 1 

po kokovostl . 

K R £ O I T & U E A S I N G 

Da je H a i d a 3 izjemno dinamično in elegantno vozilo, ki vam zagotavlja neskončne 
užitke V vožnji, vedo danes že vsi. Do po vam ob nakupu nove Mazde3 

podorimo vornostni blazini za voznika in sovozniko ter prednji 
stranski varnostni blazini, pa je zagotovo izvrstna novico za vse, ki že dolgo 

čakote no ugodno priložnost! 
Zoto le pohitite v najbližji salon z vozili Mazda ter si zagotovite t n k F o t n e M a i d o 3 

in popolnoma brezplačno dodatno opremo! 

Mazda3 . Kako da leč si u 
Ijgbljono: fl-COSMW d. d.. 01/565 35 25 • flVIftCfNTe« 8TC, 01/523 I I • IHlffttlflSS CPK. 01/200 09 55 • H«f.bw: RVIoaHT!« ROJ M«. 02/4 50 35 50 • Hufskp Soboto; 
RVTOCeNTfft KPOiA. 02/536 17 70 • Ctlje: S(IMAR. 03/42« 40 18 • logorje: RVTOKlŠIt KRh^lK. 03/566 «7 29 • Velenje; n$ flVTOMOOll! SK0RN§{K. 03/891 90 77 
• Kfonj: «/T0 HOeNIK. 04/281 77 17 • Novo €orlCQ: flUIORCHT. 05/302 84 60 • KopCf: flVTO 6R0MTI1«, 05/625-l5'25 • Novo me<to: HftKOMft. 07/393 42 12 

mailto:infb@nepremicnine-gani.si
http://www.ncprGmicnine-gani.si
http://www.ajp.Si
http://www.frast.si
http://www.mazda.si
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gekkoprojekt 
nepremičnine 

BrKofTdA, 4000 Kranj 
infb*nep#gektoprD)elcts> 

M%vw.gektoprojekLsj 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PROD A M O STANOVAN|A 
KRANJ - CENTER: novo trisobno du-
piex, g ^ no. 1.20061. nadstropje in 
mansards. Cena t50.194.53 EUR 
6S-992-6I7,I7 SRT). 

KRANj: eoosobno. 35 m2, nizko prttfi6 
fi, popolnoma obno^jeno L 2007. od-
liki a lobdja. vsa infrastruktura, vsi pri-
ključki, takoj vseijtvo. Cena 62.177 EUR 
{»4.900.096,28 s r r ) . 
KRANJ. PLANINA Ih enosobrK>, ^ m2, 
1.1981.1. nadstropje, balkon, vsa infra-
struktura. Cena So.ooo EUR 
(19.171^00 SIT). 
KRANJ • V O D O V O D N I STOLP: dvo-
sobno. 62 m2.1.1980, terasa 60 ma, 3. 
nadstropje, Cena 113.000 EUR 
(27.079.320 SIT). 

KRANJ • VODOVODNI STOLP: trisob-
no, 83,90 m2, prenovljeno 1997. nad-
stropje 1./2. vst priključki. Cena 
131U|47.17 EUR (3M99 999.82 SIT). 
SKOPJA LOKA • CENTER: dvosobno, 
49.70 m2. prenovljeno 1992. mansar-
da, opremljeno ali neopremljer>o. Cena 
80.000 EUR (19.171-200 SIT). 
PRODAMO ZEMmSČA: 
• DVORJE po CERKLJAH: loooma, za-
zidljiva partsla. delno nagnjena. Izdeb-
na idqna zasnova, vsi pfiWju6ci so ob 
parceli. Cena: 100 EUR (23.964 
Srr ) /m2. 

DODATNA PONUDBA NA-

wwv/ .gek ko p r o j e k t . s i 

nepremičnine 

Ul. Juleta CabrovSka 3 4 . K r a n j 
email: info{g)ida-nepremicnine.si 

PE Kranj, Planina 03, Kranj 
te l : 04/2351 0 0 0 , G S M 041/331 886, 

051/391100,6ax: 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ, STOLPNKX: 42 rm. enosob-
nop zgrajeno I. 1974. prodamo ne-
opremljem, svedo stanovanje, vseijivo 
01.06.2008, cena: 73.000 EUR 
(17493.720 sn) . 

KRANJ, NAZORJEVA UUCA: 97 m2, 
Stirisobno, zgrajeno 1.1966, j . n ^ . , sta-
novanje je prostorno in svedo. Vseljivo 
01.04.2008, cena: 130.000 EUR 
(31.153.200 SIT). 
TRŽIČ, RAVNE: 76 m2, dvosobno, graje-
no 1.1956, veliko dvosobno stanovanje, 
cena: 70.940 EUR (17.000.062 SfT). 
KRANJ, VAL^VČEVA UUCA: 74 m2, 
trisobno, v stavbi zgrajeni 1.1961, 3. 
nad., vseljivo aprila 2008, cena: 111.000 
EUR (26.600.040 SIT). 
KRANJ,gUBgANSKA CESTA: 56,1 m2, 
trisobno, zgrajeno). 1952. adaptirano I. 
2002, pritličje v večstanovanjski htSi, 
cena: 77.200 EUR (18.500.208 SfT). 
KRANj, ZLATO POgE: ^ mz. dvosobno, 
zgrajeno 1.1960. adaptirano I. 2006,1. 
nad., popolnoma prenovljeno stanova-
nje, cenan02.240 EUR (24500.794 SfT). 
Ht$E PRODAMO: 

KRANJ, VJSOKa 180 m2. samostc^na, 
adaptirana I. 2007,230 m2 zemljiSča, 
lahko tudi dvostanovanjska, v račun 
lah ko vzamemo tudi stanovanje, parce-
h . cena: 185.000 EUR (44 .33^00 SIT). 
KRANj - KOKRKA 421 mz, delavnica, 
zgrajena 1.1996. 700 m2 zemljiSča, po-
s l o v i stanovanjski objekt - vulkanizer-
ska debvnica v obratovanju + prosto-
rno mansardno stanovanje (v 3. fezi -
vse instalacije), cena: ^ . 1 8 0 EUR 
(82.000.000 SIT). 
PARCELE P R O D A M a 
SnŠKA VAS, KJO. SENTURSKA GORA: 
590 in 574 m2. stavbno zemljiSče, cena: 
65 EUR/m2 (15.576 SrT). 
KRIŽE PRI TRŽIČU: 1.361 mz, zazidljiva, 
zazidljiva parcela z gradbenim dovolje-
njem za enostanovanjsko hi$o. cena: 
149.710 EUR (35.876.50450). 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO 
KRANJ • STOLPNKA 83.94 mz. zgraje-
na 11964,5./14 nad,, pisarna, možnost 
uporabe tudi kot stanovanja, cena: 
134500 EUR (j2.231.580 SFT). 
GARAŽE-

KRANJ, BUŽINA ZDRAVSTVENEGA 
D O M A KRANJ: 12 mz, garaža, zgrajena 
1.1963, vpisana v zemljiško knjigo, cena: 
12.000 EUR (2.875.580 SIT). 
K U P l M a 
Za znanega kupca kupimo enoinpol-
sobno stanovanje na Kovorski cesti v 
Tržiču. 
Na območju Gorenjske kupimo stano^ 
v a r ^ hiie in parcele. Za več infbrmadj 
nas pokSčite. 

rw. ida* n e p r e m i č n i ne. s i 

i lpdamitfpdom.ti 
r«.: 04 537 45 00 
www.alpdam.si 

n P D o m 
Alpdam, mtenirino 6jS. Rsdovijica 
Cankarjeva ulta I 
4240 Radovljica, SLO 

• O M D N M Z A T M 
• P O S m O V M U E 
• VPISVZBHUliKOKFIJKK) 
• VIŽEMRM 
• unmMKmvmžBUfiK 

BLED: garsonjero prodamo, 17,1 mz, 
1.1981,4. nad., soba, kopalnica + wc, 
balkon, klet. oprema. Cena: 70 .940 
EUR (17.000.000 SIT). 
RADOVLJICA: dvosobno prodamo. 
50^5 m2, I. 1964, popolna obnova 
2007,1. nad,, kuhinja + dnevna soba. 
spalnica, kopalnica * vvc. loža, klet, 
dn^rnica. vsi prikijučki. ogrevanje na 
plin, takoj. Cena: 105.000 EUR 
(25.162.200 SIT). 

BEGUNJE: dvosobno prodamo. 
60 ,69 1.1987,4. nad., kuhinja. 2 
sobi. kopalnica -t- wc. balkon, klet. 
nadstrešek. Cena: 95.977 EUR 
(23.000.000 SIT). 
RADOVLJICA: trisobno prodamo. 
79.89 m 2 . 2 . nad.. 1.1988, kuhinja, 3 
sobe. kopalnica, v^c, balkon, klet. 
Cena: 133.534 EUR (32.000.000 SIT). 
KRANJ: Stirisobno prodamo, 94,1 
m2, obnova 05. streha + žlebovi 06, 
1. nad., stanovanje 82 m2, balkon 4.6 
m2, klet 1.9 m2. drvarnica 5,6 m2. 
dnevna + kuhinja. 3 sobe, kopalnica, 
vvc, shramba, brez opreme. Cena: 
146.052 EUR (35.000.000 SIT). 
RADOVLJICA: trisobno prodamo, 
91,23 m2, visoko pritličje, naša novo-
gradnja 2007. dnevna soba + kuhinja 
+ jedilnica, spalnica, kabinet, kopal-
nica, terasa, kletna shramba, nad-
streSnica parkirno mesto, vseljivo 
0 8 / 0 7 . Cena: 211.575 EUR 
(50.701.833 S IT) . 

RADOVLJICA: trisobno prodamo, 
124,86 m2, visoko pritličje, naSa no-
vogradnja 2007, dnevna soba kuhi-
nja .<- jedilnica, spalnica, soba, kopal-
nica, wc. terasa, kletna shramba, 
nadstreinica -t- parkirno mesto, vse-
Ijive 08/07. Cena: 275.047,50 EUR 
(65.912.383 SIT). 

RADOVLJICA: za znano stranko nuj-
no kupimo dvoinpolsobno v pritličju. 
RADOVLJICA: hiSo prodamo, obno-
va 1987, priti(^5e 150 m2 (petsobno s 
teraso), mansarda 160 mz (Sestsob-
no. lasten vhod, savna. 2 balkona), 
klet 47 m2, nadstrešek, garaža, vrt. 
Cena: 4 9 0 . 0 0 0 EUR (117.423.600 
SIT). 

Ž IROVNICA: hišo prodamo, klet 
40 .9 m2.1. nad. 139,69 m z (kuhinja, 
dnevna soba, spalnica, kabinet, ko-
palnica. wc), mansarda 134,61 m z 
(kuhinja, spalnica, kopalnica, neizde-
lani prostori), starost 6 0 let, streha 
2000, dvoriSfe, vrt, v pritličju Pošta 
Slovenije. Cena: 337.581 EUR 
(80.897.971 SIT). 
LESCE: nov poslovni prostor v Trgov-
sko poslovnem centru prodamo, pri-
dige, 78.22 m2, čajna kuhinja, sani-
tarije, razi. dejavnosti, naša novo-
gradnja 2005. takoj, prometna bka-
cija. Cena: 117.330 EUR (28.116.961 
SIT). 

LESCE: nov lokal v Trgovsko poslov-
nem centru prodamo, medetaža, 
83,96 m2. za trgovsko, storitveno, 
izobraževalno, zdravstveno ali ser-
visno dejavnost, naša novogradnja 
2005! takoj. Cena: 115.864 EUR 
(27.765.841 SIT). 
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslov-
nem centru prodamo, medetaža, 
8 3 4 m2, razi. dejavnosti, naša novo-
gradnja 2005, takoj. Cena: 115.092 
EUR (27.580.647 SIT). 
MOSTE pri Žirovnici: oddamo posl. 
prostore, mansarda cca. 320 m2,12-67 
m2. obnova 05, v cebti ali posamezno, 
mime dejavnosti. Cena: 8 EUR (1.917 
SrT ) /m2/ mesec + stroški + ddv. 
MEDVODE: oddamo posl. prostore. 
176 m2, 1. 1960, pritličje (2 pisami, 
sanitarije, 3 skladišča), klet (delavni, 
ca, 2 skl3diš6, garaža), razi. dejavno-
sti, v celoti. Cena: 1.500 EUR 
(359-460 5 IT) /mesec+ stroški. 
RADOVgiCA: oddamo garažni boks. 
Cankarjeva, 15 m2,1 .2006. v 1. etaži. 
Cena- PUR (>o 130 SrT)/mesec * 
stroški. 

GORJUSE: mešani gozd prodamo. 
20.632 m2. Cena: 20 .632 EUR 
(4.944-252 SIT). 
POKLJUKA: meSani gozd prodamo. 
15.973 m2. Cena: 14.605 EUR 
(3.500.000 S IT) . 
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naročnine 
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e-pošta: narocnine@g-g!as.si 
www.gorenjskiglas.si 

CISTO ZADNJI HIP 
DELO dobi moški za pomoč pri proiz-
vodnji travne ruše. Kmetija Kalinšek, 
Sp. Bmik3 . 0 4 1 / 2 7 3 - 3 4 1 

NAJAMEM sobo za obdobje petih me-
secev v Kranju ali okolici. 0 4 1 / 2 7 3 -
341 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-pošta: 
info(^fessLsi 
Internet 
WMW.fesSt.S( 

STANOVANJA PRODAMO: 
BLED: dvosobno s kletjo, garažo In vr-
tom, pritličje star>ovanjske hiše. svoj 
vhod. 1. izgradnje 1955, kompletno obnov-
ljeno 2000, vseijtvo po dogovoru, cena 
152.700.00 EUR (36.593.028,00 SIT). 
KRANJ • HRAST)E: dve trisobni stano-
vanji, lil. gradbena hzd, (106,00 m2 in 
89,73 m2) L izgradnje 2007. vsi priključ-
ki k>Čeni, vseljivo takoj, cena 115.710,00 
EUR (SIT 27.728.74440) oziroma 
105.560,00 EUR (25^^^.398,40 SIT). 
KRANJ - StražiŠte enosobno z atrijem. 
46,10 mz. pr id ig v bloku. 1. izg. 1979. 
cena 79.285,60 EUR (19.000.000,00 
SIT). 
KRANj • Ffankta Ib civosobno, 73,62 mz s 
kletjo. 1./3 nad., L izgradnje 1982, balkon, 
cena 110.000,00 EUR (26.360.000.00 SIT). 
ŠKOFJA LOKA- nMstnojedroc dvosob-
no, 49,65 m2, 2./3 nad., obnovljeno 
1992, cena 80 .000.00 EUR 
(19.171.200.00 sn^. 
ŠKOPJA LOKA- Frankovo retsd^ dvo-
sobno. 52 m2, 3./3 nad.. I. izgradnje 
1959, cena 85.000.00 EUR 
(20.369400.00 s n ) . 
KRANJ - DRULOVKA: trisobno man. 
sardno stanovanje. 86,20 mz. 1. izgrad-
nje 1988, renovirano, cena 150.000.00 
EUR (35.946.000,00 SIT). 
R A D O V g K > • Cankaijeva uL: dvosob-
no. 56,8 m2 s kletjo, 1./4 nad., I. izgrad-
nje 1964, cena 107.000,00 EUR 
(25.6414to.00 SIT). 
HtŠE PRODAMO 

KRANj • PRIMSKOVO: stanovanjska hiša 
K+l+ll + podstreha (2 x 3 SS), x 89.00 mz. 
podkletera. obnovljena 2007, 2 balkona, 
vseljrva po dogovom, cena 265.000.00 
EUR (63.500.000.00 SIT). 
MENGEŠ - DOBENO: enostanovanj-
ska hiša. obnovljena 2006. zemljišča 
765 m2, stan. pov. 155 m2. cena 
275.000.00 EUR (65.901.000.00 SIT). 
KRANJ - StraSšče: stanovanjska hiša, I 
izgradnje 1970,150 mz stan. pov., po-
polnoma obnovljena 2006. 443 m2 
parcele, cena 270.000.00 EUR 
(64.702400,00 SIT). 
PREDOSLJE: dvostanovanjska hiša na 
parceli 939 m2,1. izgr. 1963, obnovljena 
2003. cena 200 .000 .00 EUR 
(47.928.000.00 s n ) . 
PARCELA 
SENČUR: zazidljiva parcela z vsemt pn-
kljuSd. 869.00 ma. cena 160.00 EUR 
C^.3424oSrr) / im2. 
PRODAMO PARCELE: 
PODIJUBELJ: ravna, zazidljiva parcela. 
703 mz. cena 89.00 EUR/m2 
(21.528.00 SrT/m2) 

SKOPJA LOKA - s v . DUH: ravna, zazid-
ljiva parcela, 703 mz. cena 130 EUR/mz 
(31.153,20 SIT). 

wwvi / . fesst .s 

novosTAdnJe. 4d4ptA<iJ(. nepreml^in* 

ven um., o 
Britof 4), 4000 Kranj 
toL/f«:o4/2J4WO 
gsm; 031/644.777 
e-peita: Itdiii^veflum.si 

PRODAJA 

Zlato polje, KkJričeva, trisobno stan. z 
balkonom, 2-/2,71.5 m2,1.60, delno ob-
novljeno, opremfjeno, vseljivo aprila 
2008. zelo prijetno. U G O D N O : 
115.000, EUR (27.558.600,00 SIT). 
Britof, V o ^ dvojček - dve stan. enoti na 
pare. 222 in 279 m2. K+P+M, 2PP. 
Sončna, mirna k>todja. V gradnji. Pre-
vzem junija. Cena: 178.000.00 
EUR/enoto (42.655.920.00 SIT). 
Pbnina i , enosobno stan.. 414 mz. I. 
74, VP/7 pokrit balkon, klet, delno ob-
novljeno. Cena: 81.789,35 EUR 
(19.600.000,00 SrT). 
Stiška vas, 530 m2 zazidljiva parcela, 
primerna za vikend ali manjšo stan. 
hišo, lep razgled. Cena: 88 EUR/mz 
(21.088.00 s r r /m2) . 
Baždf, 1151 m2. zazidljiva, sončna par-
cela. Cena: 98 EUR/mz (23485.00 
Srr/m2). 

Stražišče, stan. hiša, lahko dvodnjžin-
ska. 160 m2 Slan. povr$., 730 m2 sonč-
ne parcele. I. 72. cena: 237.856,79 EUR 
(57.000.000,00 SIT). 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47, 201 42 49 
fax:201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-glas.si 

Mali oglasi se sprejemajo: za objavo v petek -
v sfedo do 13.30. fn za objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni âs; od pofwdeljlca do 
petka nepfekinjerio od 7. -15. ure. 

Rubrika 

"Čisto zadnji hip". 
S to rubriko želimo pomagali našim bralcem, 
ki se jim les mudi f>ekaj prodati, kupiti, najeti, 
oddati, Oglas za 10 rubriko lahko oddate za 
torek v ponedeljelf do osme ure in za petek v 
{etnek prav tako do osme ure. Cena oglasa 
je 9.41 EUR (2255 SIT), jeenotna in ima naj-
več 80 znakov - kupon ne velja. Objavljen je 
na začetku m^ih oglasov. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 

PRODAM 

DVOSOBNO stanovanje, Stražišče. v 
pritličju. 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 roo4»3 

STANOVANJE v Tržiču, pritličje. 2 5 
m2. adapt. 0 4 . opremljena kuhinja, 
takoj vseljivo. cena 3 7 . 6 0 0 EUR 
(9 .010 .000 SfT). 0 3 1 / 5 3 6 - 5 7 8 

/oo«38e 

ODDAM 

ENOSOBNO. opremljeno stanovanje 
pri Vodovodnem stolpu, pritličje, trije 
prostori, enoletno predplačilo, šifra: 
KEBETOVA 7004W3 

0 

HIŠE 

PRODAM 

HIŠO dvojček - Britof Voge. K+P+M. 
2 3 0 m2 in 2 7 0 m2 zemljišča, lil. po-
daljšana gr. faza. « 0 4 0 / 2 0 2 - 5 4 2 . 
v/ww.picman.si 700423$ 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23'8I-120, 

04/23-66-670 
041/755-296, 0 4 0 / 2 0 4 - 6 6 1 , 

0 4 1 / 9 0 0 - 0 0 9 
e-poita: itd.nepremknine^siol.net 

www.Hd-plus.si 

NOVOGRADNJA dvojček, zgraien do 
3. PGF, I. 07 . Čirče. 150 m2 bivalne 
pov. v 3 . etažah, parcela 2 5 0 m2. 
cena 1 6 5 . 0 0 0 - 1 7 7 . 0 0 0 EUR 
{ 3 9 . 5 4 0 . 0 0 0 - 42 .417 .000 SIT), GC 
Projekt d.o.o.. Slovenska c. 27 . U . 9 
0 3 1 / 6 7 6 - 4 6 4 ?00a388 

NOVOGRADNJO hišo. zgrajeno do 3. 
PGF. dokončana I. 07. Čirče. 2 0 0 m2 
bivalne površine, parcela 3 3 0 m2, 
cena 2 0 0 . 0 0 0 EUR (47 .928 .000 SIT), 
PC projekt d.o.o. . Slovenska c. 2 7 , 
U. 9 0 3 1 / 6 7 6 - 4 6 4 /0043«» 

N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg »2,4000 Kranj 
Td. 04/20213 5J, 202 25 66 

GSM 051/320 700. Email: info^lg-kem.si 

STANOVANJSKI DVOJČEK Hafnaije-
vo naselje. Škofja Loka. 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 

? 0 0 4 2 9 2 

NOVO stanovanjsko hišo v Podreči, 
zgrajena III. gr. faza, 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 

700429& 

POSLOVNI PROSTORI 

PRODAM 
V S T R A Ž i S Č U prodam dva ločena 
poslovna prostora, po 2 0 m2 vsak. 
0 5 1 / 3 8 d ^ 2 2 

GARAŽE 

ODDAM 

GARAŽO v Kranju na Ptanini. kasneje 
možen odkup. 9 0 4 / 2 3 - 5 2 - 5 7 0 . 
0 3 1 / 3 3 4 - 5 2 5 70o«ir» 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 

PRODAM 

w w w . v e n u m . s i 

PRODAJA VOZIL Seat. ugodno finan-
ciranje! Avto Cerar d.o.o. , Gorenje-
savska 13. Kranj. 9 0 4 / 2 3 - 6 7 - 3 4 0 

7 0 0 4 3 8 1 

PEUGEOT 3 0 6 1 . 6 XR. 1 .97.5 vrat, kli-
ma, abs, dcz, sv. el. paket. 151.000 km. 
Cena 2100 EUR (503 .244 .00 S m 9 
041 /727 -128 7003870 

S f a l o v Preprotnik 1 0 . 4 2 0 2 N a i O o 
PE Kraniika c*sla 22.4202 NiMo 

P R O D A J A I N M O N T A Ž A : 
- pnevmatike in platišča. 
- amortizerji T«o«Bot7 hitn servis v02»l 
- avtoopiika vse za podvozje vozti. 
- izpušni sistem». katalizatorji / 
Tel. 0 4 / 2 5 7 6 0 5 2 
Http://wvw aggant. ir .si 

SEAT LEONE 1.6. 16 V, I. 1 2 / 0 3 , 
11.000 km rdeče barve, 5 vrat. z vso 
dodatno opremo, samo resrki, • 
0 4 1 / 3 3 - 5 5 - 3 9 roo4«4i 

S U Z U K I SAMURAI 4x4 . I. 97 . 
1 2 8 . 0 0 0 km platnena streha, dodatna 
oprema. t>ele barve, lepo ohranjen, 
garažiran, « 0 5 1 / 6 7 7 - 0 2 5 

7 0 0 4 0 0 4 

POLO 1.0,1. 0 0 , 3 3 . 5 0 0 km zelo do-
bro ohranjen. 1. lastnica, cena po d o 
govonj, 9 0 4 / 2 5 - 2 7 - 8 7 0 

7 0 0 4 3 « 2 

AVTODELI IN OPREMA 

PRODAM 

G U M E 1 7 5 / 7 0 / 1 3 . 2 5 E U R / k o s 
( 6 . 0 0 0 s r n . 1 9 5 / 6 5 / 1 4 . SOEUR/kos 
( 1 2 . 0 0 0 s m . 9 0 4 1 / 7 2 2 - 6 2 5 

7 0 0 4 3 7 3 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 

KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. 0 3 1 / 7 7 0 - 8 3 3 rowa45 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 

PRODAM 

BETONSKI zidak za sikos ali škarpo. 
9 04 /514-11-11 7004372 

STREŠNO krttino, dvozareznik z vsemi 
dodatnimi elementi in A testom, ugod-
no. 9 0 5 9 0 / 2 7 - 1 5 8 . 0 4 1 / 8 9 2 - 2 6 2 

7004251 

KURIVO 

PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana. možnost 
dostave. 9 0 4 0 / 3 3 8 - 7 1 9 7004338 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

Ž E N S K O kolo na prestave z a sim-
bolično ceno. 9 0 4 1 / 3 1 7 - 3 4 9 

roo43«4 

TURIZEM 
TERME ČATEŽ oddam vikend hišico z 
veliko sence. 9 0 3 1 / 6 4 7 - 8 2 3 

7 0 0 4 3 7 J 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
PRODAM 

SKORAJ NOVO protipreležaninsko 
blazino Atmos air 4 0 0 0 . 9 0 5 1 / 3 4 5 -
7 9 5 Januša 7004377 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PODARIM 

MUCKE stare 2 meseca. 9 0 4 0 / 8 3 4 -
6 7 5 7 0 0 4 3 3 1 

MLADE muce, « 0 4 1 / 7 5 4 - 5 4 7 
7 0 0 4 2 3 2 

SVETLO Sivo muco. z malo daljšo 
dlako, staro dva messeca in pol. 9 
0 4 / 5 9 - 5 7 - 2 4 0 7004386 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 

PRODAM 

PAJEK S(P Spider 2 3 0 , zelo dobro 
ohranjen, cena ugodna. 9 0 3 1 / 3 7 1 -
4 8 6 

7 0 0 4 3 6 0 

PRIDELKI 

PRODAM 

BOROVNICE, dnevno sveže, ročno 
nabrane, ugodno, tudi večje količine. 
9 0 3 1 / 7 6 4 - 8 3 0 

7 0 0 4 3 7 9 

KROMPIR beli. jedilni, novi. 9 
0 3 1 / 5 8 5 - 3 4 5 7004383 

SLADKE JAGODE lahko dobite Pri 
Markuti. (̂ ^adovlje 3 . Golnik, možrvost sa-
nx>nabiranja » 0 4 / 2 5 6 - 0 0 ^ 8 yo04066 

VZREJNE ŽIVALI 

PRODAM 

KRAVO po 1. telitvi. mešalec gnojevke 
in cisterno 32001 . • 0 3 1 / 3 8 7 - 3 9 7 

7 0 0 4 3 8 0 

PRODAM JAGNJETA, 
594 

0 3 1 / 8 2 8 -
7 0 0 4 3 7 8 

RJAVE JARKiCE v začetku nesnosti in 
prašiče, Stanonik. Log 9 . Šk. Loka. 9 
0 4 / 5 1 - 8 5 - 5 4 6 . 0 4 1 / 6 9 4 - 2 8 5 

TELIČKO simentalko. ^aro 3 mesece. 
9 0 4 / 2 5 2 - 1 4 - 9 9 . 0 3 1 / 5 0 6 - 8 6 3 

7004374 

ZA KILOGRAMSKE piščance spreje-
mamo naročila za 5. junij, kokoši rjave 
prodajamo vsak delavnik od 8 . - 17. 
ure. sobota od 8. - 13. ure. Perutni-
narstvo Gašperlin. Moste 9 9 pri 
Komendi. 9 0 1 / 8 3 - 4 3 - 6 8 6 

700423I 

KUPIM 

BIKCA za nadaljnjo rejo. starega 3 do 
6 mesecev. 9 0 4 1 / 7 8 4 - 1 2 6 

7 0 0 4 3 7 6 

OSTALO 

PRODAM 

KOTEL, univerzalni. 6 0 I. brzoparilnik 
za kuho žganja ali prašičje krme. konv 
plet. vse v krofn izvedbi. 9 0 4 / 5 3 - 1 5 -
9 5 0 7 0 0 4 3 8 3 

POSOVNI STIKI 

KREDITI DO 8 LET 
za vse zaposlene ter 
upokojence do 50 % 

obremenitve doh., stare ob-
veznosti niso ovira. Krediti tudi 

na osnovi vozila ter leasingi. 
Možnost odplačila na 

polpžnice. Pridemo tudi na 
dom. NUMERO UNO Robert 
Kukovec s.p., Mlinska uL 22, 

Maribor, teJefon: 
02/2S2-48-26,041/750560. 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

BAR v središču Kranja išče dekle ali 
(anta za delo v strežbi. Jus Rok s.p., 
Reginčeva 4 . Kranj. 8 0 4 0 / 5 1 6 - 6 1 6 

7004261 

GOSTILNA v Kranju zaposli dekle ali 
fanta za delo v strežbi in več študentov 
za pomoč v strežbi, Erzar Matjaž s.p.. 
Jezerska c. 41. Kranj, « 0 4 / 2 3 - 4 3 -
3 6 0 , 0 4 1 / 2 2 9 - 7 8 8 7004J87 

IŠČEMO dekle ali fanta z zr\anjem in 
veseljem do dela v kuhinji, redna za-
poslitev. rodno plačik). Gostilna Pri Biz-
jaku. Zg. Bela 2 0 . Preddvor. 9 
0 4 / 2 5 - 5 5 - 6 0 0 7004?®s 

KAVARNA C O N A - 8 . Moste 60b . 
Komenda, išče natakarice nad 2 0 let, 
pr i jave in komunikativne za daljše ob-
dobje - možnost zaposlitve. 9 
0 4 1 / 6 3 2 - 0 0 2 . Igor 

7 0 0 4 2 1 4 

KUHARJA vajenega samostojnega 
deta. z vsaj n e l ^ leti detovnih izkušenj 
redno zaposlim. Klakočar Franc s.p., 
Sr. Bela 41a, Preddvor, 9 0 4 1 / 6 8 6 -
8 0 2 / 0 0 4 3 S 2 

NATAKARJA zaposlimo v Ljubljani 5 
EUR/ura (1.198 s r n . nedelje In prazni-
ki prosto. BTC - Kratochwill d.o.o. . 
Šmaninska 152. Ljubljana. 9 
0 4 1 / 6 7 9 - 0 6 5 

7 0 0 4 1 0 7 

OSEBO za delo - pomoč v strežbi za-
poslimo takoj. Pizzerija Sraka. Mošnje 
41. Radovljrca. « 0 3 1 / 3 0 2 - 2 2 1 

7 0 0 4 3 6 0 

S E A W A Y 
group 

Navtično podjetje zaposli: 

1. MIZARJE (m/ž) 
Razpisni pogoji: končana srednja 
šola lesne smeri, izkušnje pri 
izdelavi notranje opreme. 

2 . H I Š N I K A (m/žj 

Ponudbe pošljite najkasneje do 
15.06.2007 

po pošti na naslov: 
Seaway Group d.o.o.. 

Pot na Lisice 2, 4260 Bled 
E-mail: tea.burgar@seaway.si 

http://www.alpdam.si
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.Hd-plus.si
http://www.venum.si
mailto:tea.burgar@seaway.si
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CEVOS, GORIČE. D. O. o 
Gorice 15,4204 Golnik 
objavlja prosto delovno mesto (m/ž) 

MONTER STROJNIH INSTAUCU 
delo na terenu 

Če imate ustrezno izobrazbo, vas vabimo, da se nam pridružite. 
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z možnostjo po-
daljšanja. 

Vaše ponudbe z dokazili o izobrazbi in kratkim življenjepisom 
pričakujemo najkasneje do 12. junija 2007 na naslov: 
Cevos, Gorice, d.0.0., Gorice 15,4204 Golnik. 

R E D N O aH honorarno zaposlim dekle 
za delo v strežbi; Rinikar Janko s.p.. 
SeničnoS. Križe. « 0 3 1 / 3 6 0 - 4 7 6 

7oc*\n 

V HOTELU Lovec BWP. Ljubljanska 
cesta 6 . Bled zaposlimo kuhinjsko po-
močnico/ka in pomivalko/ca. Možnost 
zaiposlitve za nedoločen čas. S 
0 4 / 5 7 6 - 8 6 - 1 5 . g. Jozič 

700*387 

V P O U A N S K I dolini takoj zaposlimo 
dekle za pomoč v kuhinji. Deio je za 
dok)čen čas z možnostjo podaljšanja. 
Milan Bemik s.p., Hotavlje 4 0 . Goren-
ja vas. « 0 4 1 / 3 1 3 ^ 7 4 

7CIIM30? 

Z A DELO V S T R E Ž B I v gostinskem 
tokaJu iščemo r«takarico in natakarja. 
8enz . Glavna cesta 4 3 . Naklo. 9 
0 4 0 / 3 1 2 - 4 4 0 7002937 

Z A P O S L I M O dekle, lahko študentka 
za strežbo pijač, pogoj urejenost in 
zanesljrvost. Tedensko dobro plačilo, 
delo v dopoldanskem času. Nekovič 
d .o .o . , Sp. Duplje 2 3 . Duplje, 9 
0 3 1 / 2 8 3 - 0 6 6 7004349 

Z A P O S L I M O redno ali honorarno, 
natakarico za strežbo v dnevnem baru. 
Tehnocar d .o .o . . Brode 2 0 . Skofja 
Loka. « 0 4 / 5 1 - 8 4 - 1 0 0 

^004266 

ZAPOSLIMO prodajalko • namestnik 
poslovodje za nedoločen čas., 
zaželeno znanje v živilski stroki, Pekar-
na Zevnik d.o.o.. Ljubljanska c. 36a . 
Kranj, « 0 3 1 / 5 0 6 - 6 9 1 7004288 

REDNO zaposlimo nove sodelavce za 
de to na terenu. Nova revija d.o.o.. Dal-
matinova 1. Ljubljana, 9 0 3 1 / 3 2 5 -
2 3 9 7004310 

Z A P O S L I M O študente ali dijake za 
delo na terenu, plačilo po prometu, 
Nova revija d.o.o. , Dalmatinova 1, 
Ljubljana. 9 0 3 1 / 3 2 6 - 2 3 9 

AGRARNA S K U P N O S T Dovje Mojs-
trana, Dovje 108. Mojstrana, išče pa-
pirja za pašo govedi. Vrtaska planina. 
0 4 1 / 6 5 0 - 9 3 7 7004224 

REDNO zaposlimo delavca za delo v 
ročni avtopralnici. Pičman d.o.o. . 
Britof 3 9 . Kranj. 9 0 4 0 / 2 0 2 - 5 4 2 

STROJNEGA ključavničarja - varilca 
zapodimo za nedoločen čas ali hono-
rarno. Kozina d.o.o., Pintarjeva ul. 5 . 
Kranj. 9 0 4 1 / 6 5 2 - 2 8 5 

700*370 

Z A P O S U M O kleparja, krovca ali tesar-
ja z možnostjo priučrtve, KK Oblak 
d.o.o. . Predoslje 125 . Kranj. 9 
0 4 1 / 6 6 2 - 5 5 7 7003»00 

Z A P O S U M O delavca v prašni lakirni-
ci. Zaželene so delovne izkušnje, niso 
pa pogoj. Peta! Pečnik d.o.o., Strahinj 
31. Nakto, 9 0 4 / 2 7 7 - 2 0 - 0 0 , 
0 3 1 / 3 5 9 - 5 2 5 ?oo*7«8 

AVTOKLEPAR oz. sodelavec v avtore-
montni delavnici lahko priučen fant 
dobi delo. montaža avto stekel, 
Jetovčan d.o.o., Žabnica 24. Žabnica. 
« 0 4 1 / 7 5 6 . 1 8 8 7004167 

AVTOMEHANIKA z izkušnjami. Avto 
šivic d.o.o. . Loka 8 0 , Tržič. 9 
0 4 1 / 9 4 6 - 6 7 3 7oo«37» 

IŠČEMO FRIZERKO - frizerja za delo 
v frizerskem salonu. Jerneja Likar 
d.n.o.. Šuceva 23, Kranj, vse inf. do-
bite na, 9 0 4 / 2 3 - 4 3 - 0 7 0 700*370 

K O S E U D U P U E d.o.o.. Zg. Duplje 
91. Duplje, zaposli sodelavca za po-
dročje izdelave in montaže strojev in 
naprav. Pogoji: poklicna šola preob-
likovalec kovin ali del. brez poklrca. 9 
0 3 1 / 6 1 9 - 2 8 2 , 0 4 1 / 6 1 9 - 2 8 2 70O40d0 

ZAPOSLIM slikopleskarja, Pavec Ivo 
s.p. , Podbrezje 179. Naklo. 9 
0 3 1 / 3 9 - 2 9 0 9 7oo4ooe 

l i Č E M 

KOT INŠTRUKTOR matematike, 
fizike, angleščine In kemije za O Š in 
SŠ. 9 0 3 1 / 2 9 1 - 5 2 6 . 0 4 1 / 8 6 7 - 2 0 1 

700*303 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom. 
SGP Bytyql d.n.o.. Struževo 3a. Kranj, 
« 0 4 1 / 2 2 2 - 7 4 1 7004190 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč, polag. rot>nlkov. 
pralnih ptošč. izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovic & Co. d.n.o. , 
Jelovškova 10. Kamnik. 0 1 / 8 3 9 - 4 6 -
1 4 , 0 4 1 / 6 8 0 - 7 5 1 700*337 

V SPOMIN 

Včeraj, 4. junija 2007, je minilo žalostno leto, odkar nas je za 
vedno zapustila naša draga mama 

MARIJA GIACOMELI 
roj. Žontar 

Hvala vsem, ki obiskujete njeno zadnje domovanje, ji 
prinašate cvetje in prižigate sveče. 

VSI NJENI 
Kranj, junij 2007 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter 
s.p., Senično 7. Križe, tel.: 5 9 - 5 5 -
1 7 0 . 0 4 1 / 7 3 3 - 7 0 9 ; žaluzije. rotoji. ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki, markize. www.asteriks.r>et 

70043** 

BARVANJE fasad In napuščev. ugod-
no in kvalitetno, Megamatrix. d.o.o., 
Staretova 3 9 . Kranj. 0 4 1 / 5 7 0 - 9 5 7 

B E U E N J E FASAD, pleskanje na-
puščev. beljenje notranjih prostorov, 
g l a j ^ j e sten in dekorativni opleski vam 
nudi slikopleskarstvo Ivan Pavec s.p.. 
Podbrezje 179, Naklo. « 0 3 1 / 3 9 - 2 9 -
0 9 700378S 

B V T r O l , O Č E IN S I N , d.n.o., 
Struževo 3a. Kranj vam nudi vsa grad-
bena dela. notranji ometi, fasade, 
adaptacije, novogradnje, hitro in 
poceni.. « 0 4 1 / 5 9 3 - 4 9 2 

7003868 

G R A D B E N O PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur vam nudi 
vsa gradbena dela, notranji ometi, vse 
vrste fasad, adaptacije, novogradnje, 
tlakovanje dvorišč, k^litetno. hitro in 
poceni. « 0 5 1 / 3 5 4 - 0 3 9 7003887 

IZDELUJEMO in prenavljamo strehe. 
Megamatrix, d.o.o. Staretova ulica 39 , 
Kranj. 0 4 1 / 5 7 0 - 9 5 7 

7004lft3 

IZVAJALEC sptošnih gradbenih del -
zidarstvo, tesarstvo, knauf sistema, 
spuščenih stropov... se priporočamo, 
Nekovič d.o.o.. Sp. Duplje 23 . Duplje. 
« 0 3 1 / 2 8 3 - 0 6 6 

700*252 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, nudimo 
dimne obloge, dimne kape. Novak & 
Co. d .n.o. . Ljubljanska 8 9 . Domžale. 
0 3 1 / 4 2 2 - 8 0 0 

700*382 

LAMELNE ZAVESE, žaluzije. rolete, 
screen senčila, pliseje izdelamo in 
montiramo. Rono senčila d.o.o. , 
Mavsarjeva cesta 4 6 . Notranje Gorice, 
« 0 1 / 3 6 5 - 1 2 - 4 7 . 0 4 1 / 3 3 4 - 2 4 7 

700299? 

OBNAVLJAMO z nabrizgavanjem 
epoksi emajlne prevleke. Izkušnje in 
lamstvo. IDEJA. Žiga Snoj s.p., Brileje-
va 16. Ljubljana 0 4 1 / 5 9 2 - 1 6 9 700*38* 

O P R A V U A M vsa gradbena dela od 
izkopov ddo njšitevTGM Ftorent Hegič 
s.p. . Savska c. 5 6 , Kranj, « 
0 4 1 / 5 2 ^ 4 7 4 700*098 

P R E N A V U A M O in stanovanja v Kran-
ju in okolici - rezervirajte svoj termin, 
M6gdmatrix. d.o.o., Staretova ul. 39 , 
Kranj. 0 4 1 / 5 7 0 - 9 5 7 7oo*i«i 

RTV SERVtS Šinko Mari<o s.p.. C. na 
Klanec 53 . Kranj. pop. TV. video, mal-
ih gos. aparatov. « 0 4 / 2 3 3 - 1 1 - 9 9 

SUKOPLESKARSTVO Bizant Gorazd 
s.p.. Britof 9 , 4 0 0 0 Kranj vam nudi 
kvalitetne in ugodne pleskarske 
storitve. « 041 /514 -547 7oo39W 

S L O - D O M zaklj. dela. pred. stene, 
spušč. stropi knauf - Armstrong, novo-
gradnje. adaptacije, podstrehe, mont. 
podi. stres. okna. pleskanje,.. . 
Mari<otič Slavko s.p.. Suška 2 8 . Šk. 
Loka. « 0 5 9 0 / 2 0 - 7 2 2 . 0 4 1 / 8 0 6 -
751 7003506 

ZASEBNI STIKI 
3 0 . 0 0 0 POSREDOVANJ, 11 .000 
poznanstev v preteklem letu je karak-
teristika ženitne posredovalnice Zau-
panje za vse generacije, ki posreduje 
po vsej Slo, « 0 3 / 5 7 - 2 6 - 3 1 9 . 
0 3 1 / 5 0 5 - 4 9 5 , 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8 700*038 

3 7 - L E T N I podjetnik išče skromno 
dekle, ki se je pripravljeno preseliti. « 
0 3 1 / 8 0 7 - 3 7 6 

700*127 

DEKLETA, brezplačno lahko spozr^te 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse d r ž a v e . « 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8 

700*12« 

OBVESTILA 
GOSTILNA STARI MAYR v Kranju 
prireja vsako soboto ob 19 .30 zabavne 
večere ob dobri hrani in pijači v atriju 
pod kostanji. Zabaval vas bo one man 
band Branko Miličevič z evergrini, 
lahko zaplešete, vstopnine ni. rez. na. 
« 0 4 / 2 8 - 0 0 - 0 2 0 ;oo*3» 

RAZNO 
P R O D A M 

N E O N S K E LUČI . dobro ohranjene. 
12 kosov, ugodno. « 04 /51-24-481 . 
pop., 0 4 1 / 5 4 7 - 3 0 5 . dop. 

700*36i 

TV N O R M E N D E 70 ekran, moped To-
mos APN 4 . 1. 77 . komat 24 col. « 
0 4 1 / 3 6 4 - 5 0 4 700*387 

GG 
mali oglasi 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 7 , 
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ZAHVALA 

Ob boleči izgubi moža, očeta, ata, brata, strica, tasta in svaka 

JOŽETA KRIŽMANA 
IZ Čirč, u. 3.1940 - 24. 5. 2007 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, so-
vaščanom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala osebju bol-
nišnice Jesenice za požrtvovalno pomoč, gospodu kaplanu in 
pevcem za lepo opravljen pogrebni obred, komunalni službi in 
vsem. ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

VSI NJEGOVI 
Čirče, 28. maja 2007 

ZAHVALA 

Ob smrti dragega moža, očeta, dedija, tasta, strica, svaka 

JANEZA - IVANA 
LUŽARJA 
iz Zaloš pri Podnartu 

vsem in vsakemu posebej, Id ste nam s-tali ob strani v težkih trenutkih 
njegove bolezni, nam pomagali, ga spremili na njegovi zadnji poti, hvala. 
Posebna zahvala druŠni Pogačnik in družini Potočnik iz ZaloS, osebju 
zdravstvenega doma Radovljica, dr. Potočnikovi, osebju bobiišnice 
jesenice, pogrebnemu zavodu Novak, pevcem, gospodu župnika 

VSI NJEGOVI 
Zaloše, 30. maja 2007 

ZAHVALA 

V 89. letu nas je zapustil naš dragi mož. oče in stari oče 

RAN KO JANIČ 
iz Britofa 259 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. 
Zahvala osebju Splošne bolnišnice Jesenice za požrtvovalno 
skrb in nego. 

Se enkrat hvala vsem, ki ste nam stali ob strani. 

Žalujoči vsi njegovi 
Britof, 1. junija 2007 

OSMRTNICA 

V globoki žalosti sporočamo, da nas je v 63. letu starosti 
nepričakovano zapustil naš ljubljeni mož, oče. sin in brat 

JANEZ SATLER 
inž. org. dela 

Pogreb dragega pokojnika bo danes, v torek, 5. junija 2007, 
ob 16. t i r i na pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 
9. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI 
Kranj, 1. junija 2007 

ZAHVALA 
Pgmo Bog je zikU. 
zvatc križe gor jenuU, 
kdor je z Bogom, ta bo z njim, 
pgmo ^edal u sveti Rim. 
kaj Marija dela, napaja, 
pa v nebesa jih posaja. V 69. letu starosti nas je zapustil naš diagi brat, stric, bratranec in boter 
Pgmo še mi, da bo k nas napc^ IN.̂ P̂Ĉ IU.. VALENTIN ROGELJ 

p. d, Bogatov Tine iz Vogelj 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, botrom, prijate-
ljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovano cvetje in 
sveče. Zahvaljujemo se gospodu župniJat Cirilu Isteniču in duhovniku 
Marjanu Zupancu za darovano sv. mašo in lep pogrebni obred, oktetu 
Klas iz Predoselj, praporščakoma in pogrebni službi Navček ter gospo-
du Martinu Kadivcu za ganljive besede slovesa. Hvala tudi zdravnici dr. 
Tratnik, osebju bobiišnice Golnik in patronažni službi za oskrbo v nje-
govi bolezni. Vsem, ki ste se poslovili od njega, molili zanj in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti, še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vki njegovi 
Voglje, Šenčur. 29. maja 2007 

mailto:info@g-glas.si
mailto:matioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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A N K E T A 

Več tovrstnih 
prireditev 
BOŠTJAN BOGATAJ 

V soboto so na Mestnem 
trgu odprli peti Teden škof-
jeloškega podeželja. Bi mo-
rali tovrstne prireditve pri-
praviti večkrat, kdo bi za to 
moral poskrbeti, je loško 
podeželje razvito, smo to-
krat spraševali anketirance. 

Meta Fr«lih: 

"Sem upokojenka in rada 
pridem na takšne prireditve, 
ki bi morale biti v Loki še 
večkrat. Danes je zelo lepo, 
kar dokazuje tudi veliko šte-
vilo obiskovalcev." 

Andrej Mirt: 

"Zelo vesel sem, da se nekaj 
dogaja v Loki. Vsaj vsako 
drugo soboto bi morala biti 
prireditev. Razvoj podeželja 
gre v pravo smer, saj si pov-
sod dobrodošel in lepo 
sprejet." 

Ivana Dolenc: 

"Prav v redu je danes, žal pa 
ni lepega vremena. Tovrst-
nih prireditev bi moralo biti 
še več, še posebej v Žireh, 
saj jih skoraj ne poznamo." 

CIaudia Hobby: 

"Prvič sem v Sloveniji, na le-
talu sem videla oglas za 
Škofjo Loko. Takoj sem pri-
šla, saj rada vidim, kako so 
včasih živeli In delali. Nav-
dušilo me je klekljanje." 

"V soboto moraš med ljudi. 
Danes je tu raznolika po-
nudba za oči, ušesa in usta. 
Podeželje lahko razvijamo s 
kvalitetnimi izdelki, ki jih 
moramo predstaviti vsej 
Sloveniji." 

Adria je kupila novi letali 
Adria Airways je z nakupom Canadairovih letal zapolnila vrzel, ki jo je doslej krpala z najetimi letali. 

S I M O N Š U B I C 

Brnik - Minuli četrtek je slo-
venski letalski prevoznik 
Adria Airways na brniškem 
letališču uradno predstavil 
novi 86-sedežni l e^ i Canad-
air Regional Jet C R J 9 0 0 . 
"Z njima smo zapolnili vr-
zel med manjšimi letali in 
velikimi airbusi," je razloge 
2a nakup novih letal pred-
stavil predsednik uprave 
Tadej Tufek. V Adriini floti 
je sedaj sedemnajst letal, 
od tega enajst lastnih in 
šest najetih. 

Koliko so plačali za letali, 
ostaja poslovna skrivnost, iz-
vedeli pa smo, da je katalo-
ška cena za tako letalo 21,5 
milijona dolarjev. Letalo 
CRJ900 sicer velja za naj-
bolj gospodarno letalo v regi-
onalnem razredu. Kapaciteta 
največjega letala Canadaira 
je kar za 80 odstotkov večja 
kot pri CRJ200, stroški lete-
nja pa so le za 30 odstotkov 

"Adria zagotovo leti nad oblaki," je ob predstavitvi novega letala dejal Tadej Tufek. 

večji, je poudaril Tufek. Naj-
večja hitrost letala, je podo-
bna kot pri airbusih, to je 
skoraj devetsto kilometrov 
na uro, njegov dolet pa je 
3660 kilometrov. "CRJgoo 

ustreza tudi visokim stan-
dardom varovanja okolja, saj 
so emisije in hrup precej 
pod dovoljenimi mednarod-
nimi omejitvami, poraba go-
riva pa je znatno nižja in 

znaša v optimalnih razme-
rah le 3,5 Utra na sto kilome-
trov na potnika. Tako nizko 
porabo dosegajo le še široko-
trupna letala na čezocean-
skih letih," je še poudaril. 

Nagrajenci nagradne uganke 

Pravilen odgovor na uganko, ki smo vam jo zastavili prejš-
nji torek, je Gorenjski glas. Prejeli smo veliko pravilnih od-
govorov. Med njimi smo izžrebali tri. Marija Umbreht, Dra-
ga Brezarja 5, Kranj, prejme knjigo Ceneta Matičiča Vpet v 
pomlad sedemdesetih let; Lidija Brence, Trg Prešernove bri-
gade 4, Kranj, knjigo Polone Pegan Monty in Marijana Ple-
ško, Puštal ii8, Škofja Loka, knjigo Milene Miklavčič Usode. 
Čestitamo! 

OKROGLO 

Teden slepih in slabovidnih 

Prvi teden v juniju je teden slepih, ob tej priložnosti se bodo 
po vsej Sloveniji vrstili številni dogodki, Medobčinsko druš-
tvo slepih in slabovidnih Kranj je v soboto v domu oddiha 
zveze slepih na Okroglem organiziralo tradicionalno kul-
turno-zabavno srečanje svojih članov, njihovih prijateljev in 
svojcev. Prihodnjo soboto pa bo v organizaciji celjskega 
društva na Okroglem še tečaj mobilnosti in orientacije. D. Ž. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes in jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občas-
no bodo krajevne plohe in nevihte. Pogostejše bodo popol-
dne. V četrtek bo manj dežja, utegne pa biti več sonca. 

TOREK 

Agencija RS a okolje, Urad za Meteork»gijo 

I SREDA i ČETRTEK 
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L jUBgANA 

VeČina dohodninskih odločb že junija 

Republiška davčna uprava (Durs) bo večino dohodninskih 
odločb za leto 2006 izdala junija, od sedemsto do osemsto 
tisoč zavezancev naj bi jo predvidoma prejelo že do 20. ju-
nija. Pri desetini napovedi (od več kot 1,1 milijona prejetih) 
so na Dursu ugotovili precejšnje razlike med kontrolnimi in 
vpisanimi podatki, večino teh primerov bodo poskušali reši-
ti sami, del pa s pogovorom z zavezanci. Zavezanci lahko 
do izdaje odločbe o odmeri še vedno izkoristijo zakonsko 
možnost samoprijave in oddajo napoved, lahko pa jo tudi 
popravijo ali dopolnijo. C. Z. 

LANCOVO 

Čez Savo po začasnem mostu 

Iz radovljiške občine so v petek sporočili, da Cestno podjetje 
Kranj že postavlja na Lancovem začasni most čez Savo, prek 
Iraterega naj bi zaradi obnove obstoječega mostu začeli vozi-
ti drugi teden v juniju. Jekleni montažni konstrukciji je zago-
tovilo ministrstvo za obrambo, postavitev pa financirata di-
rekcija za ceste in občina. Za takšno rešitev so se odločili zato, 
da v času gradbenih del, ki se bodo končala jeseni, ne bi po-
daljšali poti iz Upniške doline na levi breg Save. C. Z. 

LjUBgANA 

Otroci nas potrebujejo 

Slovenska Karitas začenja te dni dobrodelno akcijo Otroci nas 
potrebujejo. Trajala bo do konca julija, namenjena pa je zbira-
nju pomoči za otroke. Karitas je lani pred začetkom šolskega 
leta tako pomagal osem tisoč otrokom, predvsem pri nakupu 
šolskih In drugih potrebščin, pri doplačilu toplega obroka in 
prispevkih za šolo v naravi, pri plačevanju prevozov v šolo in 
bivanju v dijaških domovih. Še posebej so pomoči potrebni 
otroci, katerih starši so umrli, so bolni ali imajo druge težave. 
Takšna pomoč je še posebej potrebna v prvih mesecih šolske-
ga leta, zato na Karitas upajo, da se bo v akcijo vključilo veli-
ko ljudi odprtega in dobrega srca. Dodatna pojasnila daje 
Peter Tomažič na telefonih 01/300 59 60 in 031/667 899 ali 
po e-pošti peter.tomazic@karitas.si. J. K. 

Novorojenčki 

Minuli teden se je v Kranju rodilo 8 deklic in kar 23 dečkov. 
Najtežja je bila korenjakinja s 4.780 grami porodne teže, 
najlažji pa je bil tokrat deček, ki mu je tehtnica pokazala 
2.290 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 8 dečkov in 3 
deklice. Najlažji je bil deček, ki je tehtal 2.690 gramov, naj-
težji pa je tehtal 4.170 gramov. 

(lommt HEi^mtEK 

R A D I O K R A N J d.O.O. 
S t r i t a r j e v a u l . 6 , K R A N J 

TELEFON; 
( 0 4 ) 2 8 1 2 - 2 2 0 iviuiai« 
( 0 4 ) 2 8 1 2 - 2 2 i IK&NK 
( 0 4 ) 2 0 2 2 - 2 2 2 n<uiuM 
( O S I ) 3 0 3 - S 0 S 

FAX: 
<04) 2 0 1 2 - 2 3 5 nrMuu« 
<04) 2 8 1 2 - 2 2 0 mratt 

E - P O 0 O : 
r«dlokranJ4^adio-kranJ.s l 
spfema stron: 
www.raMiio-kranJ.»l 
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GLASBA, TELEVIZIJA 
Odšel je najstarejši 

Janez, ki je v hiši Big Brother preživel štiri tedne, je od-
ločitev sprejel precej hladnokrvno, pa tudi stanovalci ob 
n jegovem o d h o d u niso točili solza. Na 'prostosti ' je 
povedal: "Super, dobra izkušnja, vesel sem, da sem po-

pestril oddajo in po-
kazal, da s štiridese-
t imi ni konec žurira-
nja." In takoj potem 
s prijatelji odšel žu-
rat pozno v noč. 
Sicer pa so se stano-
valci v pre tek lem 
tednu prelevili v pra-
ve cirkuške mojs t re 
in v soboto pokazali 
s impat ično cirkuško 

predstavo. Tokratno nalogo so opravili uspešno in do-
bili hrano tudi z luksuznega seznama. Hrane so bili ve-
liko bolj kot Mar ina veseli Andrej, Stane in M iha , tako 
da je nedelja poleg nove tedenske naloge minila v zna-
menju prehranjevanja. 

V t e m tednu se glasuje, kdo naj z m a g a in dobi nagrado 
75 tisoč evrov. Vendar vsi štirje finalisti ne bodo dočaka-
li sobotne razglasitve v hiši Big Brother. .Prvega iz četve-
rice bo ljudstvo izselilo že v četrtek. Odit i bo moral tisti, 
ki bo v četrtek do dveh popoldne prejel na jmanj glasov. 
Njegov odhod pa boste lahko gledali ob vklopu v živo 
ob 16.20 na Kanalu A. Drugi se bo izselil tisti, bo v pe-
tek ravno tako do dveh popoldne prejel na jmanj glasov. 
In tudi odhod drugega stanovalca boste lahko spremlja-
li v živo. Glasovanje za zmagovalca se bo nadaljevalo 
vse do konca oddaje v soboto, g. junija, ko bo znano, bo 
zmagal 'staroselec' ali Mar ina. N . V. 

Pri Mariu zmaga Tanji in Matevžu 

V nedeljo se je v okviru oddaje Spet d o m a zaključilo 
plesno tekmovanje Zvezde plešejo. V super f inalu so se 
pomeril i trije pari - pevka Žana in M i h a Vodičar sta za-
plesala tango, Uroš Smole) in T ina P i a g quick step, Ta-
nja Žagar in Matevž Ogorelec pa čačača. Prav slednja 
dva sta gledalce najbolj navdušila, s t e m pa s m o zma-
govalca dobil i tud i Gorenjc i , saj M a t e v ž , nekdanj i 
uspešni športni plesalec, danes pa plesni učitelj, priha-
ja iz Trzina, j . P. 

r̂N̂ čer slovenskih 
viz v narečju 

ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 
• MLADI P ^ U N I 

ROKA ŽLINDRE 
• M O D R I VAL 
• ^ V R T 
• » . M E H IN SMEH 
• M A U B U 
• » .VRISK 
• ZAPELJIVKE 
• . ^ B U M 
. POgANSKI KOLEDNIKI 
' . n . DVA KOLENA 
- a„.VlHARNIK 

• ^STAJERSKIH 7 
• CMjliUiahuiicKisneiudufiin'DEKANI 

wd«^p<imf«vt; • Saja Pivk Avsec in Jure S«5ek 

Vstopnice v prcdprodajč Turistično društvo škofja Loka, Gostilna Pr'Sedmic 
Turistiina agencija Koiitpas Primskoro, Bazen Železniki 

petek,! ,JUniJ 2007 ob 19.30 

Prirediltr w v ruitm vftmnii, 1 ^btp irtmM bo prindite/ oh iitr vri t ifvtni AvfMi Men 

OBČINA ŠKOigA LOKA 
Mf^patm«,^ 
GORENJSKI GLAS 

TCC UNITtCH ITH • OU PIVOVARNA IMON, OOM TRADE 
ŽABNia, MOBITEl, DROCA KOUNSKA, ZAVAROVAINI« TRIGLAV, 

ROERX, PIK AS, ALPIiS, JURilč TRANSPORT, KRKA. OPTIKA KRMEU, 
KAMA, ROMAKS, CMT MELODIJA, KCZ SLOGA, MEBOR, GOMZI, { 

KMETIJSKI CENTER LAH, lOTRIČ, U2 KARANTANIJA, HARMONIKE 
PEČjAK, KCZ SK. LOKA. ŽG GUHL), SELAK MARKO, TERMOPOL| 

MENGEŠKE KORACNICE 
NAJBOUŠE 
Na n . Slovenskem festivalu koračnic je že tretjič zapored slavila Mengeška godba. 

J i j a sna Paladin 

V Mengšu je bil 
v soboto že enaj-
sti Slovenski fe-
stival koračnic, 
ki so ga organi-

zatorji, člani KD Mihaelov 
sejem ob podpori občine, to-
krat pripravili na novi lokaci-
ji za kulturnim domom. Pri-
reditev, ki so jo v Mengšu 
pred več kot desetletjem pr-
vič organizirali na pobudo 
Janeza Pera in Šte&na Bori-
na, je med slovenskimi god-
bami vse bolj priljubljena, ne 
le zaradi druženja, temveč 
tudi zaradi ohranjanja tovrst-
ne glasbene tradicije. 

Na letošnji razpis se je od-
zvalo šest godbenih orkes-
trov - Godba Domžale, God-
ba Sevnica, Pihalni orkester 
Bežigrad, Rudarska godba 
Hrastnik, Pihalni orkester 
Zarja Šoštanj in domača 
Mei^eška godba. Zaradi tek-
movalnega 2aiačaja srečanja 
je vsaka godba zaigrala štiri 
skladbe, od tega so obiskoval-
ci šestkrat slišali lansko zma-

Za pokal, namenjen najboljši godbi, so se potegovali tudi glasbeniki C o d b e Domžale . 

govalko v natečaju skladate-
ljev, koračnico Jožeta Anto-
niča Naša godba, in lansko 
zmagovalko med skladbami 
iz arhiva. Domžalsko korač-
nico iz leta 1934 Josipa Čeri-
na. Med koračnicami, ki so 
jih na festival preko razpisa, 

ki je letos potekal šele drugič, 
poslali skladatelji, je bila iz-
brana skladba Emila Glavni-
ka in prav ta skladte bo pri-
hodnje leto ena od obveznih. 
Od skladb, ki so jih godbe 
potegnile iz svojih arhivov, je 
zbrane najbolj navdušila ko-

aCLONE PRIHAJA 
Na dan mladosti se je zaključil Lipstick N Leathur Conspiracy festival. 

Na dan mladosti 
se je v Izbruho-
vem kulturnem 
bazenu zvrstilo 
šest mladih 

skupin, ki prisegajo na glas-
beni zvrsti hard ročk in 
glam metal, pri katerih so 
obvezni make up, natupira-
ne frizure, pajkice in strga-
ne kavbojke. Nastopili so 
Broken Arrow in Snow-
blind iz Brežic, Tojdc Heart 
iz Slovenske Bistrice, White 
Night iz Maribora in zvezde 
večera Hotty Mcnotty iz 
Ljubljane. 

Na odru-je dala vse od sebe 
tudi skupina Cycl6ne, v za-
sedbi katere so pevec Miha 
Ravšelj, kitarista Primož 
Kemc in Anže Čuk, bobnar 
Tomaž Juršič, vsi iz Ljublja-
ne in njene okolice, ter basist 
Gregor Šujica, ki prihaja iz 
Kranja. "Skupaj smo približ-

no pol leta in smo igrali že 
po več ali manj celi Sloveniji. 
Nastop smo imeli tudi v Orto 
baru na njihovem Orto fe-
stu," je povedal Grega. Nav-
dih iščejo predvsem pri ben-
dih Poison, M6tley Criie, 
Kiss, Skid Row in ostalih zve-
nečih imenih starega glam-
hard ročka, ki se vrača na 
glasbeno sceno. Na koncer-
tih poleg priredb lahko slišite 

tudi dve njihovi originalni 
pesmi, ki sta napisani v an-
gleščini. "17. junija gremo v 
studio, da bomo posneli svoj 
prvi demo", je za konec do-
dal basist. Njihova največja 
želja je, da bi nekoč igrali na 
svetovnih odrih, za predsku-
pino pa bi si izbrali kar Guns 
'n' Roses. Poleti jih bo moč 
videti na raznih moto zborih 
po Sloveniji. 

račruca Krasni Hrastnik v iz-
vedbi Rudarske godbe Hrast-
nik, v celoti pa je s svojim na-
stopom in ubranostjo že tret-
jič zapored najbolj prepričala 
domača Mengeška godba, 
katere mladi člani so pokal 
tokrat prejeli v trajno last. 

Izžrebane vstopnice 
za {(oncert 
Borisa Novkoviča 

Po dve vstopnici za ogled 
koncerta Borisa Novkovi-
ča prejmejo; Petra Ramič, 
Škofja Loka; Petra Mrak , 
Škofja Loka; Klavdija Ce-
sar, Naklo; Lidija Grašič, 
Cerklje; Klavdija Mohorič, 
Zgornja Besnica. 
V s e m nagrajenkam česti-
t a m o ! N a g r a d e boste 
prejeli po pošti. D . K. 

Nakup vstopnic za 
Poletno gledališče 
Studenec 

Vstopn ice za Poletno 
gledališče Studenec pri 
D o m ž a l a h so na vol jo 
tudi na Gorenjskem' gla-
su, Zo isova 1 v Kranju, 
od 7. do 15. ure. V sobo-
to, 9. junija 2 0 0 7 , si ob 
21. uri lahko ogledate ko-
med i jo Pr imorskega 
dramskega gledal išča 
"Kako smo ljubili tovari-
ša Tita". Cena vstopnice 
je 10 EUR (2.396 SIT). 



KULTURA 
ZA VELIK ŠCEPECLATINA 
Sobotni pevski sprehod po špansko govorečem svetu v izvedbi Komornega pevskega zbora Mysteri-
um je navdušil polno gimnazijsko dvorano. 

Igor Kavčič Kadar nastopa Ko-
morni zbor Myste-
rium, jc dobro priti 
pol ure pied začet-
kom, saj na njiho-

vem koncertu redno zmanjku-
je sedežev. Pred nabito polno 
drorano Gimnazije Kranj se je 
mlad kranjski zbor (delujejo 
komaj leto in pol) Mysteiiiim 
predstavil s programom ljud-
skih in umetnih skladb Špani-
je in Latinske Amerike. Zbor je 
večer "odpri" s skladbo Un po-
quito canlas, en malo petja pa 
se je v nadaljevanju razvilo v 
predstavitev skrbno izbranih, 
bolj in manj znanih pevskih 
mdodij iz špansko in portugal-
sko g o v o r e č ^ sveta. Zbor je 
občinstvo popeljal v Urugvaj, 
Kubo, Španijo in Venezuelo, v 
drugem ddu pa ob spremljavi 
basista Jureta Zupana, tolka-
listke Tadeje Lapiih in včasih 
za klavirjem včasih v zborovski 
basovski vrsti aktivnega Ga-
šperja jereba. Slednji je pose-
bej za zbor priredil tudi štiri 
skladbe od španske zmagoval-
ke evrovizijske popevke v se-
demdesetih letih Eres tu, ki jo 
je s pevskim solom, kot še v 
dveh drugih skladbah, požlaht-
nila Maja Slatinšek, sbvite me-
hiške Besame Mucho do brazil-
skih Mas Que Nada in Cono-
vodo. Da se v zboru razvijajo 

Mysterium nas je v dežele latinske Amerike popeljal tudi z Izbrano scenograf i jo . / roto Tin.DoM 

tudi odlični solisti, sta dokazala 
Domen Vrtnik in Doroteja 
Gričnik. Pod vodstvom Urške 
Fabijan je zbor pevsko suvere-
no in z opazno polnim dihom 
življenjske energije po prvem, 
nekoliko umirjenejšem delu, 
dosegel vrhtmec v živahnej-
šem drugem dehi, še posebej z 
zaključnima, po celem svetu 
znanima skladbama La Cuca-
racha in Besame mucho. Po 
bučnem aplavzu si je cb za-
ključku Mysterium komaj iz-
boril dodatek. 

Po lanskem programu ev-
ropskih skladb na temo lju-
bezni in kave, letošnjem kon-

certu slovenske sakralne glas-
be 20. in 21. stoletja, je s to-
kratno latino glasbeno temati-
ko Mysterium v dobri sezoni 
pripravil že tretji pevski pro-
gram. "Z različnimi tematsko 
zaključenimi koncerti težimo 
k večji raznovrstnosti, saj smo 
mlad zbor, ki se želi preizkusi-
ti na različnih področjih zbo-
rovske ^ b e . S polno dvora-
no in navdušenim občin-
stvom smo tudi tokrat dosegli 
svoj namen," je povedala Ur-
ška Fabijan in dodala, da za je-
sen ob 40-letnid smrti pesni-
ka Alojza Gradnika pripravlja-
jo štiri nove izvedbe njegovih 

BISTRICA PRI TRŽIČU 

Jubilejni iconcert zbora 

Kulturno društvo Bistrica pri Tržiču je pripravilo 24. maja 
2007 slavnostni koncert ob 10-letnici.delovanja ženskega 
pevskega zbora. Kot je spomnila predsednica Marija 
Klofijtar, je v zboru sprva pelo 14 učiteljic in kuharica iz os-
novne šole. Vodil jih je Aleksander Zagoriek. Za njim je bil 
vodja Matjaž Megllč, sedaj pa je dirigentka zbora s 24 
pevkami Monika Donko. Z njo je zbor kvalitetno napre-
doval. Za jubilej je imel četrti samostojni nastop. Prire-
ditev sta obogatila tudi moški pevski zbor Društva upoko-
jencev Tržič in skupina Vedrina. Kot častna gostja je 
nastopila ljudska pevka Ljoba Jenče, ki je posebej nav-
dušila občinstvo v dvorani OŠ Bistrica. S. S.-

pesmi, za katere skladbe bodo 
napisali mladi slovenski skla-
datelji Urška je s sezono zelo 
zadovoljna, v zbor je prišlo 10 
novih pevcev, na regijskem 
tekmovanju so kljub mladosti 
dosegli srebmo priznanje, 
vedno so peli pred polnim av-
ditorijem ... Z^otovo se bodo 
s skladbami pod skupnim na-
slovom Ok znova predstavili v 
jeseni. 2^pisano na rob. My-
sterium bi si v prihodnje lahko 
privoščili tudi vstopnino, kar 
pa še ne pomeni, da bo zato 
kakšen sedež ostal prost Mo-
goče nekoč v novi koncertni 
dvorani? 

Ft^EfeAVAM^e. o 

KRANJ 

De profundis za začetek Musice Carniutn 

S koncertom Komornega zbora De profundis iz Kranja 
se bo v četrtek, 7. junija, začel 5. festival mlade klasične 
glasbe Musica Carnium, ki bo letos v celoti potekal v 
atriju (v primeru dežja pa v notranjosti) Pavšiarjeve 
hiše v Kranju. V nadaljevanju bodo nastopili še v petek 
kitarist Nejc Kuhar, naslednji dan Godalni kvintet Ala-
mire in klarinetist jaka Bobek, festival pa bo v nedeljo 
zaključila komorna skupina Occtissimo. Vsi koncerti, 
na katere je vstop prost, se bodo začeli ob 20. uri. I. K. 

ŠKOFJA LOKA 

Zaključni koncert loške glasbene šole 

Jutri v sredo, 6. junija, ob 18. uri bo v Kapeli na Škofjelo-
škem gradu koncert učencev Glasbene šole Škofja Loka. 
Ob zaključku šolskega leta se bodo predstavili učenci 
posameznih cddelkov, kitarski in godalni orkester ter 
skupina tolkal. Najprizadevneišim mladim glasbeni-
kom, nagrajencem na regijskih in državnih tekmovanjih 
bodo podelili pohvale in nagrade. I. K. 

KRANJ 

Spacalova likovna dela v Kranju 

V petek zvečer je bilo v Galeriji Prešernovih nagrajencev za 
likovno umetnost svečano odpnje osrednjih razstav ob 
loo-letnici rojstva Lojzeta Spacala. V omenjeni galeriji so 
na ogled dela na papirju, v galerijah Prešernove hiše, Ste-
briščne dvorane in Mestne hiše pa slike in kipi. Spacalove 
slike gosti tudi Galerija Zavarovalnice Triglav, sredi junija 
pa bodo razstavo del na papirju odprli tudi v galerijskem 
prostoru Elektra Gorenjske. Razstave bodo odprte cel ju-
nij, v Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost 
pa tudi čez poletje. I. K., feto: G. K. 

Milan Kučan postaja reden gost razstav v Kranju. 

H i H n e i VENERINA POT 2007 ^ 
ŠKOFJA LOKA ^ 
SREDNJEVEŠKA PRIREDITEV ^ 
23 . JUNIJ 2 0 0 7 ^ 

OSREDNJI DOGODEK: SREDNJEVEŠKA POROKA? 
I* ODER HA MESTNEM IRGD ob 12.00 uri * 
1» PESTRO DOGAJANJE VES DAN. od 10. do 22. ure:« 

MESTNI KLICAR IN OTVORITEV VENERINE POTI 4 
^ SREDNJE\/EŠKA TRŽNICA S PRIKAZI STARIH ^ 
^ OBRTI IN ŽIVILSKA TRŽNICA -
J- SPREMLJEVALNI PROGRAM: razstave umetnikov, 

naatopi plesnih in glasbenih skupin s srednjeveško , ^ 
^ glasbo, knjigoveska dclavnica kovnica srcdnjcvcžkill^ 

kovancev, pridelovanje soli na srednjeveški način, ^ ^ 
1» viteški boji, mečevanje, lokostrelstvo, glumaška 4 
^ predstava z ognjenim spcktaMom in hojo na 
u hoduljah, viteški tabor,... gj 

DELAVNICE IN PRAVLJICE Z^ OTROKE ^ 
1- BOGATA KOLINARIKA SREDNJEVEŠKE HRANE * 

VEČERNI KONCERT SREDNJEVEŠKE GLASBE * 
• - OGNJEMET * 
1» •( 
n DODATNA TURISTIČNA PONUDBA: « 
|l Dan odprtih vrat Nncetovc hiSc v Puštnlu, n 
^ - bre^lačna vodena ogleda mesta in okolice. , 
^ - zanimivi tiuistični paketi. ^ 

V A B L J E N l l * 

O I U ^ N A »rORMACUE' . 
ŠlV>l-tA ljOIC\ Ukiiln t̂urlitl̂ naofMiaKjfoBl«®«* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ T « l . : 0 4 / S 1 7 l » < » 
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POKROVrTEUA 

Gorenjski Glas 



KINO, SPOREDI, RADIO 
Moja slavna indijska nevesta 

Romantična komedija, ki pripoveduje o nadobudnem 
pisatelju Alexu, ki nekega dne na plaži spozna privlačno 
Reeno in se vanjo zaljubi. Lepotici sledi v Indijo, kjer izve, 
da je srčna izbranka največja filmska zvezda Bollywooda, 
zaročena z vplivnim producentom. Alex ne popusti in si na 
vsak način prizadeva vzbuditi Reenino pozornost, a ga pri 
tem ovirajo njena družina in spone indijskih tradicij. A. B. 

KINO SPORED 

KINOaHnR,KRAN) 

KINOaNTER 
Torek, 5.6. 
15.00,18.15 in 21 JO 
PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVETA 
Sreda, 6.6. 
15.00,18.15 in21.30 
PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVETA 
Četrtek, 7.6. 
16.15 
DRKAJVA SKUPAJ 
18.15 in 21 JO 
PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVHA 
Petek,8.6. 
16.15 
ORKAJVA SKUPAJ 
18.15 in 21 JO 
PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVETA 
Sobota, 9.6. 
16.15 
DRKAJVA SKUPAJ 
13.00,18.15 in 21 JO 
PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVETA 
Nedelja, 10.6. 
16.15 
DRKAJVA SKUPAJ 
13.00,18.15 in 21.30 
PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVHA 
Ponedeljek, 11.6. 
16.15 
DRKAJVA SKUPAI 
18.15 in 21 JO 
PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVETA 

UNHARTOVA DVORAM MDOVUlU 

ietrtek,7.6. 
20.00 
ZASTAVE NAŠIH OCaOV 
Petek, 8.6. 
19.00 
SONCNA SVETLOBA 
21.00 

MORILCA OSAMUENIH SRC 

Sobota, 9.6. 
19.00 
MORILCA OSAIVIUENIH SRC 
21.00 
SONfNA SVETLOBA 
Nedelja, 10.6. 
19.00 
SONCNA SVETLOBA 
21.00 
ZASTAVE NAŠIH OČETOV 

KINO&liZAR.iESiNICE 

Petek, 8.6. 
19.00 
DIVJAKA 
Sobota, 9.6. 
19.00 
DIVJAKA 

KINO SOKA, ŠKOFJAIOKA 

Četrtek, 7.6. 
20J0 
FAVNOVUBIRINT 
Petek, 8.6. 
18J0 
BEANOVE POČITNICE 
20J0 
POPOLNI TUJEC 
Sobota, 9.6. 
18J0 
BEANOVE POČITNICE 
20J0 
FAVNOVUBIRINT 
Nedelja, 10.6. 
18J0 
BEANOVE POČITNICE 
20J0 
POPOLNI TUJEC 

Sobota, 9.6. 
19.00 
PISMAZIVVOJIME 

5 1 7 2 9 
3 9 4 

2 1 3 8 
3 1 

7 2 9. 
4 6 

9 2 8 6 
8 5 3 

2 4 6 9 8 

SHREKZE TRETJIČ 
Na velika platna se vrača že tretji del uspešne animirane komedije o velikem in ljubko nerodnem 
Shreku. Komedija je sinhronizirana v slovenščino, na sporedu pa so tudi filmske kopije s podnapisi. 

M ladoporočen-
ca Shreka in 
princeso Fio-
no preseneti 
kraljeva smrt, 

zaradi katere bi moral 
Shrek prevzeti vodenje de-
žele, poleg tega pa mu Fio-
na sporoči, da bosta dobila 
otroka. Toda ker je Shreku 
lx)lj kot dvorec všeč smrdlji-
va. močvara, se z zvestima 
prijateljema Osličkom in 
Obutim Mačkom odpravijo 
poiskat primernejšega pre-
stolonaslednika Arturja, ki 
pa se ne vede prav nič kra-
ljevsko. Medtem Sanjski 
Princ z zlobnimi pravljični-
mi junaki načrtuje prevzem 
oblasti, toda to je račim brez 
Fione in njenih prijateljic 
Sneguljčice, Trnuljčice in 
Motovilke. 
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SUDOKU 
Navodila: v kvadrate vpišite števila od i d o 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovi lo 
ne v vrstici ne v koloni ne v e n e m Izmed 
odebdjenih devetih kvadratov. 

S«tUvi la ; P«tra F. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 Mhz 
{www.radio-kranj.si/progrm.php) 

V torek bodo po osrednji informativni oddaji ob 14. uri v 
studiu gostili članico skupine Make Up 2 Evo Breznikar, 
popoldne ob 16.20 pa bodo njegovi gostje znova predstav-
niki Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Ljubitelje 
jeklenih konjičkov ni treba posebej opozarjati na avtomobi-
listično oddajo, ki bo na sporedu ob 17.20. Še enega župa-
na bodo v studiu Radia Kranj gostili v tem tednu. V četrtek 
ob 9.20 se bo s Francem Čebuljem, županom občine Cer-
klje, pogovarjala Ana Jagodic. Gorski maraton štirih občin: 
Tolmin, Bohinj, Cerkno in Železniki bomo predstavili v če-
trtkovem popoldnevu ob 17.20. V petkovi temi dneva ob 
9.20 pa se bodo dotaknili mednarodnega dneva gasilcev, 
ob 11 . 10 govorili o Zlati voščenki, ob 12.10 predstavili še 
eno delavnico projekta Razgibajmo poletje, in popoldne 
pometali po domači glasbeni sceni. Sobotno dopoldne na-
menjajo bistrim glavicam, nedeljsko radijsko razglednico 
pa pošiljajo iz Stražišča, Labor in Šmarjetne gore. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/) 

Dan^s ob 10. uri prisluhnite gibljivim slikam (Linhartova 
dvorana Radovljica), ob 13. uri pa okrogli mizi (Komuna 
Žarek). Smodlakov spletni dnevnik bo na sporedu v sredo 
ob sedmih zjutraj, 8.05 bo svetovala psihologinja, ob 20. 
uri pa bo v Besedah gostja Magdalena Cundrič. Zakladi 
ljudske modrosti bodo na sporedu v četrtek ob 9. uri, uro 
kasneje sledijo gibljive slike, potem Kamen spotike, ob 15. 
uri bodo spregovorili o arbitraži z društvom Arbit, podjet-
niški CIK-CAK (informacije iz Območne obrtne zbornice Je-
senice) bo na sporedu ob 17. uri. Petek se začne ob sedmih 
z Oblo Gorico, zaključi pa po 21. uri z Glasbeno gverilo. 

Radio Ognjišče, 104,5 lOSi 9 Mhz 
(http://radi0.0gnjisce.si/misij0n2007.php) 

V torkovi rubriki Zrno prava pb 8.15 boste slišali o reševanju 
gospodarskih sporov s pomočjo Stalne arbitraže pri Gospo-
darski zbornici Slovenije. Ob 13.30 bo oddaja Karitas, ob 
20.30 pa Luč v temi. V sredinem dopoldnevu bo sestra Ni-

kotina pripravljala špinačno lazanjo - ob 11.15. V oddaji Moja 
zgodba ob 18.15 boste lahko prisluhnili Kulturnemu progra-
mu, ki je bil na vseslovenski spominski slovesnosti v Kočev-
skem rogu v nedeljo 3. junija. Zvečer ob 20.30 vabljeni k 
skupnemu prebiranju Svetega pisma. V četrtek, na praznik 
Svetega Rešnjega Telesa in Krvi bo prenos svete maše ob 9. 
uri iz ljubljanske stolnice, kjer bo maševal nadškof in metro-
polit Alojz Uran. Popoldne ob 17. uri pa bodo predstavili Sve-
tovni biblični kongres, ki bo julija potekal v Ljubljani. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz 
(www.potepuh.com) 

Spoznavajmo tudi gostinsko ponudbo in o kulinaričnih 
užitkih spregovorimo na Potepuhu od ponedeljka do pet-
ka, ob 13.10, v posebni oddaji Od gostilne, gostišča, do 
prenočišča. Naj opozorimo še na redne, tedenske oddaje: 
v torek ob 14.10 Čežana, v sredo ob 14.10 uri Rože&vrt, v 
četrtkovem S-O-Su ob 14.10 se jim bosta v studiu pridru-
žili gostji VDC Kranj, v petkovi oddaji Moja dežela ob 
14.10 pa dobite namig, kam se lahko odpravite na potep. 
V ponedeljkovem Zdravstvenem kotičku boste izvedeli, 
kako si lahko s pomočjo narave izboljšate počutje in od-
pravite kakšno zdravstveno nevšečnost. 

Radio Sora 91,1 Mhz 
(www.radio-sora.si) 

V danainji oddaji aktualno ob 9. uri vas vabijo v Prešerno-
vo gledališče, v Vrelcih zdravja po 10.30 bo med drugim 
Monika Bernard v Zeliščni šopek povezala zelišča, ki pride-
jo prav pri lajšanju zvinov in lažjih poškodb, malčki pa bodo 
ob 13.15 razmišljali o podeželju. Ob 17. uri bodo na vrsti Kul-
turni paberki, po 18.30. uri pa Torkov glasbeni vrtiljak. V sre-
do ob devetih bodo oddajo aktualno posvetili 1. tednu obrti 
in podjetništva na Loškem, ob n . uri gostili žirovskega žu-
pana Bojana Starmana, na planetu glasbe pa jih bo po 17. 
uri obiskal kubanski raper Erasmo Raul Santiuste Casano-
va. V četrtek ob devetih bodo oddajo aktualno posvetili 110-
letnici prostovoljnega gasilskega društva Selca, po 19. uri pa 
se posvetili nastopajočim na 7. večeru slovenskih viž v na-
rečju. Popoldansko petkovo razglednico bodo tokrat name-
nili festivalskim mestom, zvečer pa se oglasili še z Mestne-
ga trga, s 7. večera slovenskih viž v narečju. V nedeljo pa 
bodo ob 9. uri govorili o slovenskih narečjih, v kmetijski od-
daji ob 11. uri pa gostili žirovske čebelarje. 

http://www.radio-kranj.si/progrm.php
http://www.radiotriglav.si/spored/
http://radi0.0gnjisce.si/misij0n2007.php
http://www.potepuh.com
http://www.radio-sora.si
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RISBE V DADIN SPOMIN 
Minulo sredo so na OŠ Jakoba Aljaža Kranj odprli razstavo risb Dadinega likovnega natečaja na temo 
Cvetje - ko bo pomlad prišla, ki so ga razpisali v spomin na akademsko slikarko in njihovo nekdanjo 
likovno pedagoginjo Evelino Batista Abaza. 

Ana Hartman 

Dadin likovni na-
tečaj so na OŠ 
(akoba Aljaža 
Kranj marca 
razpisali v spo-

min na likovno pedagoginjo 
Evelino Batista Abaza -
Dado, ki jih je konec lanske-
ga šolskega leta tiho zapusti-
la. Ob prvi obletnici njene 
smrti so minulo sredo od-
prli razstavo najboljših 
otroških likovnih del, ki so 
se je udeležili tudi Dadin 
oče, akademski slikar Mi-
lan Batista, ki jo je že v 
otroških letih popeljal v 
svet umetnosti, ter nekateri 
drugi bližnji sorodniki in 
prijatelji. "Natečaj je izje-
men, tako kot je bila izjem-
na Dada. Dobrega odziva 
smo zelo veseli, saj Dada ni 
le učila, bila je umetnica 
svojega poklica, velika ose-
ba. ki je prerasla okvire 
šole," je na začetku pouda-
ril ravnatelj OŠ Jakoba Alja-
ža Milan Rogelj. Tamkajš-
nji učitelji danes vedo pove-
dati, da je likovna pedagogi-
nja in mentorica mnogim 
mladim talentom dobesed-
no živela za šolo. Tudi zato 
si želijo, da bi likovni nate-
čaj v njem spomin postal 

Na OŠ lakoba Aljaža si želijo, da bi bil Dadin likovni natečaj 
tradicionalen. Verjetno ga bodo pripravljali vsako drugo leto. 

Prva nagrada v prvi triadi je pripadla tretješolcu Vitji 
Zlatnarju z O t Jakoba Aljaža. 

tradicionalen, v okviru pr-
vega pa so sodelujoči učen-
ci upodabljali cvetje. Kot je 
pojasnila koordinatorica 

natečaja Simona Polše Zu-
pan, je Dada zelo rada ime-
la cvetje in ga je pogosto 
tudi upodabljala. 

Na natečaj se je odzvalo 
deset šol iz Kranja in okoli-
ce, na OŠ Jakoba Aljaža pa 
je skupaj prispelo 113 likov-
nih del, ki jih je pregledala 
sedemčlanska strokovna ko-
misija. "Navdušenje mladih 
ustvarjalcev je bilo veliko, li-
kovna dela odražata kvalite-
ta in pestrost," je dejala Pol-
še Zupanova. Komisija je 
imela tako precej težko delo. 
Priznanja je dobila vsaka so-
delujoča šola, podelili pa so 
tudi devet nagrad za tri naj-
boljše risbe v vsaki triadi. 
Prvo nagrado v prvi triadi je 
dobil Vitja Zlatnar (OŠ Ja-
koba Aljaža), drugo Žiga |a-
kupak (OŠ Matije Čopa) in 
tretjo Žiga Perčič (OŠ Si-
mona Jenka - podružnica 
Trstenik). V drugi triadi si 
je po irinenju komisije prvo 
nagrado prislužila Eva 
Ažbe (OŠ Simona Jenka), 
drugo Matevž Šubic (OŠ 
Orehek), tretjo pa Mirjam 
Cukjati (OŠ Stražišče). V 
tretji triadi je najboljšo ris-
bo ustvarila Valentina Ško-
fic (OŠ Staneta Žagarja), 
drugo nagrado je prejela 
Špela Dolenc (OŠ Stražiš-
če), tretjo pa Miha Kavčič 
(OŠ Jakoba Aljaža). Nagra-
jenci so prejeli ilustracije, ki 
jih je ustvarila Dadina hči 
Daša Abaza. 

"I^-DIM K T A 

Založništvo 
in izobraževanje, 
Gorenjska cesta 33 c, 
4240 Radovljica 

tel.: 04 5320 200, 
faks: 04 5320 211 
e-pošfa; zalozba@dldakta.si 
vwvw.didakta.si 

V Didaktini nagradni križanki 
lahko sodelujete tako, da do 
prihodnjega torka pošljete 
sms z vsebino kr+geslo+ime, 
priimek in naslov na številko 
031/691 m (na primer: kr 
-(•svetovno leto fizike-i-Tina 
Dolenc). Žrebanje bo v sre-
do, 13. junija, imena srečnih 
nagrajencev pa bomo objavi-
li čez dva tedna. Med pravil-
nimi odgovori bomo izžreba-
li tri nagrajence, med katere 
bomo razdelili tri knjižne na-
grade, ki jih poklanja založba 
Didakta. 

KORAK K SONČKU 
O Marjanca Trilar 

Po večmesečnem spo-
znavanju življenja 
oseb s posebnimi 
potrebami v okviru 
projekta Korak k 

sončku so učenci 4. razreda 
OŠ Cvetka Golarja pripravili 
zaključno prireditev v sredo. 
23. maja. V projekt so bili 
vključeni tudi četrtošolci iz 
podružnice v Retečah. Pro-
jekt je na šoli potekal že dva-
najstič. Na prireditvi so na-
stopali vsi učenci: peli so, 
plesali, igrali na inštrumen-
te in brali vtise, ki «0 jih pri-
dobili. Zaigrali so igrico Ve-
veriček posebne sorte, pripo-
vedovali, kdo je pravi prija-
telj, kako moramo drugač-

nost sprejeti. Predstavili so 
osebe s posebnimi potreba-
mi, ki jih poznajo. Nekateri 
so odkrito spregovorili tudi o 
sebi, saj so "veverički" tudi 
med nami. Prireditev je po-
pestrila s svojim nastopom 
plesalka Eva Pirnat iz Kra-
nja, dekle, ki se je rodila z 
dovvnovim sindromom, pa 
svojo drugačnost uspešno 
nadomešča z baletom. Po 
prireditvi sta Društvo Son-
ček iz Kranja in VDC iz 
Škofje Loke pripravila pro-
dajno razstavo unikatnih iz-
delkov. Dober obisk, aplavzi 
in pohvale nas spodbujajo, 
da o življenju "drugačnih" 
spregovorimo že z desetlet-
niki in razvijamo tople med-
človeške odnose in spreje-
manje drugačnosti. 

TISOČ UGANK ZA ŠOLARJE 
Tokrat vam Franc Ankerst zastavlja naslednjo uganko: 

Rebra kaže, topel je, 
ko je mraz, pogreje me. 

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime, 
priimek in nask>v na številko 031/691 m . Nekdo bo pre-
jel knjižno nagrado založbe Didakta. Ime nagrajenca 
bomo objavili prihodnji torek. Pravilna rešitev prejšnje 
uganke se glasi enajst Pravilno je odgovoril le Luka Vrta& 

SUDOKU 
ZA OTROKE 

z 9 9 e 1. 
s £ Z v 9 
v Z S t 9 t 
1 9 E > z 9 
e 1 if 9 s Z 
9 9 Z t 1 

3 5 
2 6 
5 4 6 

6 5 4 
1 5 

3 6 
Sestavila: Eva in Bine 

Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. 
Upoštevajte: 
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat. 
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat. 
3. V vsakem pravokotniku 2 3 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat. 

mailto:zalozba@dldakta.si


AVTOMOBILIZEM 
UGODNI VETROVI 
Test: Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD Comfort 

ffMPIIMHMI 

Zdi se, da so pri juž-
nokorejskem avto-
mobilskem mogot-
cu Hyundaiju pravi 
čas ujeli veter ra-

stočega povpraševanja po 
športno rekreacijskih teren-
dh, saj kar s tremi avtomobi-
li beležijo precejšen uspeh. 
Tucson, najmanjši od njih, 
se je v zadnjih letih trdno za-
sidral v srcih tistih, ki jim to-
vrstni štirikolesnild pred-

ni je prostora tudi za tiste, ki 
jim je odrejeno potovanje na 
zadnji klopi, razveseljivo ve-
liko. Plošča z merilniki je ob-
likovno povsem v koraku z 
modo, preglednost povpre-
čna, zelenkasta osvetlitev po-
noči nemoteča. Kljub volan-
skemu obroču, ki je nastav-
ljiv samo po višini, in samo-
dejni klimatski napravi, ki jo 
je težko nastaviti tako, da v 
kabini ni prehladno ali pre-
vroče in da je sposobna po-
sušiti stekla, je splošni vtis 
pozitiven. K skupni ugodni 

stavljajo (avtomobilski) živ-
ljenjski stil. Ima namreč vse, 
kar imajo tudi drugi: privlač-
no zunanjost z ravno prav 
privzdignjenim nosom in 
mišičastimi boki, z odločno 
poudarjenimi in v plastiko 
odetimi pragovi, s strmo od-
sekanim, a harmonično ob-
delanim zadkom. K vsemu 
je treba dodati še zajetna 
strešna nosilca za prtljažnik, 
elegantni bočni ogledali in 
velika kolesa z aluminijasti-
mi platišfl, tako da postavno-
sti temu aziatskemu tigru ni 
mogoče oporekati. Manj su-
verenosti je v prtljažnem 
prostoru, ki je za vsesbranski 
avtomobil, kar Tucson ne-
dvomno želi biti, nekoliko 
premajhen. V potniški kabi-

oceni veliko pripomore 2,0-
litrski turbodizelski štirivalj-
nik s prilagodljivo geometri-
jo turbine in s 103 kilovati 
(140 KM) moči. Motor je v 
kombinaciji z ročnim šest-
stopenjskim menjalnikom 
povsem kos cestnim in te-
renskim izzivom, je nezahte-
ven in nedvomno za ta avto-
mobil najbolj primeren po-
gonski stroj. Tucsonu so se-
veda veliko bolj pisane na 
kožo gladke asfaltirane kot 
luknjaste makadamske ce-
ste, a to še ne pomeni, da av-
tomobil ni za nikakršen te-
renski podvig. Pravzaprav je 
Hyundaijev najmanjši tere-
nec zelo široko uporaben šti-
rikolesnik, ki nenazadnje 
zna prepričati tudi s ceno. 

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI 

Cibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: 

1991 ccm 
103 kW/i40 KM 

177 km/h 
8,9/6,2/7,1 1/100 km 

24.672 EUR (5.912.398 SIT) 
Hyundai Avto Trade, Ljubljana 

NA KRATKO 

Rekordno srečanje lastnikov Ferrarijev 

Vojaško letališče v mestu Latina v bližini Rima je bilo pri-
zorišče novega Guinnessovega rekorda, največjega srečanja 
lastnikov Ferrarijev na svetu. Med 173 udeleženci srečanja 
sta bila tudi Hit Racing Team in Nina Jerančič z dirkalnikom 
F430. Slabo vreme nikakor ni pokvarilo razpoloženja na naj-
številnejšem srečanju lastnikov Ferrarijev, saj se jih je na vo-
jaškem letališču v Latini zbralo kari73. Organizatorji srečan-
ja (Passione Rossa Club Italia) Iz Rima so podrli sicer le leto 
dni star rekord, ki so ga lani junija s 137 udeleženci dosegli 
v Španiji. M. C. 

MALČEK Z VELIKIM APETITOM 
Novi Renault Twingo ima za popotnico uspeh svojega predhodnika. 

O I Matjaž CregoriČ 

Iz dežele cvička bo čez ne-
kaj dni tudi na slovenske 
ceste zapeljal novi Twin-
go, Renaultov malček, ki 

ga za vse eViopske že dobra dva 
meseca izdelujejo v novome-
škem Revozu. Novinec nosi s 
seboj uspešno dediščino svoje-
ga predhodnika, ki je bil na 
trgu celih štirinajst let in je v 
tem času osvojil srca skoraj pol-
tretjega milijona kupcev. Razli-
ka med njima je času in modi 
primerna: novi Twingo nima 
več tako nagajivih žarometov, 
zato pa je njegov nos bolj prila-
gojen Renaultovi hišni podobi, 
je občutno večji, a s 3,60 metra 
dolžine še vedno majhen avto-
mobil Potniška kabina skuša 
ustreči različnim željam, zato 
je sprednja in zadnja sedeža ali 
klop še vedno mogoče spreme-
fiiti v zasilno ležišče, v stilu so-
dobnih multimedijskih manir 
ima v predalu priključke za 
MP3 predvajalnik, igrivost pa 

ponazarja z dodatki, kot so gu-
mijasto ščetkasta podlaga, bate-
rijska svetilka, pepelnik z ogje-
dalcem, dekoracije na karoseri-
ji in tako naprej. Vsi trije ben-
cinski motorji imajo 1,2 litra 
gibne prostornine, a zelo različ-
ne zmogljivosti in ambidje. 
Osnovni razvije 43 kW (60 
KM), drugi s pomočjo šestnaj-
stih ventilov 56 kW (75 KM) in 
najmočnejši s podporo turbin-
skega polnilnika 74 kW (100 
KM). Kot alternativo je mogoče 
izbrati varčen in zmogljiv 1,5-
litrski turbodizelski štirivaljnSk 
(47 kW/65 KM). Ob vsem tem 
pa še štiri osnovne nivoje opre-
me in pestro izbiro dodatkov, 
med katerimi je tudi iz arma-
turne plošče štrleči merilnik 
vrtljajev. Osnovne izvedbe do 
jeseni za slovenske kupce ne 
bo, za 7390 evrov, pa bo avto-
mobil osiromašen za volanski 
servoojačevalnik in ročno kli-
matsko napravo. Kdor bo hotel 
več, bo moral seči globlje v žep, 
vse do 11.580 evrov, kolikor sta-
ne najdražji twingo z 1,2-

Utrskim turbinsko podprtim 
motorjem in najbogatejšo 
opremo. Kako se bo Tvvingu 
godilo med tekmed, je za zdaj 

težko napovedovati, morda pa 
mu bo vsaj malo pomagalo dej-
stvo, da je najbolj slovenski av-
tomobil doslej. 

TluinGO 

SLOVeniJfl 

RElUlOniT 

DNEVI 
ODPRTIH VRAT 
od 14. do 16. junija, 
^at-litv'^ 
testne voj-Me' 

SESTRKNA Z NOVO FRIZURO 
Nova Škoda Fabia je pripravljena na spopad z razrednimi tekmeci. 

O j Matjaž CregoriČ 

^ ^ eška Škoda bo ime-

Cla prvo generadjo 
Fabie v svoji ^odo-
vini zapisano z veli-
kimi črkami. A ker 

čas v avtomobilski industriji 
neusmiljeno teče, je bilo hitro 
mimo skoraj celih osem let in 
napodi je čas za novo genera-
djo. Čeprav se na prvi pogled 
zdi, da je nova Fabia povzela 
nekatere poteze predhodnice, 
gre za popolnoma nov avto-
mobil, postavljen na novo 

koncemsko osnovo, z novo 
podobo in novimi cilji. Ob 
enaki medosni razdalji je nova 
Fabia na zunaj in znotraj 
nekoliko večja, spoznati pa jo 
je mogoče po vpadljivem spre-
dnjem delu z izrazito masko 
hladilnika, po visokih bokih, 
skoraj ravni strehi in kombili-
muzinskem zadku. Z vidika 
uporabnosti je izjemno prepri-
čljiva prostornost potniške ka-
bine, ki daje vtis nekoliko več-
jega avtomobila, poleg tega pa 
je v zadku še prostorsko soli-
den 300-litrski prtljažnik z 
možnostjo izdatnega poveča-

nja. Pri oblikovanju armatur-
ne plošče Škodini razvojniki 
niso odkrivali tople vode, am-

Dnevi odprtih vrat! 
[odaTabia 

SIMPLV CLEVER 

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj, Delavska c. 4, tel.: 04 27 00 235 

pak v radonalno estetiko vnes-
li vse, kar se za sodoben avto-
mobil spodobi. Štirje bencin-
ski in trije dizelski motorji na-
kazujejo pestrost izbire, ki se 
začne z 1,2-btrskim bencin-
skim trivaljnikom (44 kW/6o 
KM), nadaljuje z njegovo 
močnejšo razlidco (51 kW/69 
KM) in nato še z 14-litrskim 
štinvaljnikom (63 kW/85 
KM) in 1,6-litrskim (77 
kW/i05 KM). Oba 14-Utrska 
turbodizla sta trivaljnika (51 
kW/70 KM in 59 kW/8o 
KM), večji 1,9-litcski (77 
kW/i05 KM) pa štirivaljnik 
Pri novinld je oprema razde-
ljena v štiri nivoje in le v pr-
vem, ki je namenjena manj 
zahtevnim voznikom, ni kli-
matske naprave, ki je pri obeh 
najdražjih paketih samodej-
na. Cene se pričenjajo pri 
8.365 evrih in se povzpnejo 
vse do 16434 evrov. 
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NAGRADNA KRIŽANKA 
Festival 

Camiola 
Kranj, 16.6.-14. 7.2007 
www.festivalcamiola.com 

Vsak od treh nagrajencev prejme dve 
vstopnici za otvoritveni dogodek Festi-
vala Camiola: premiere glasbeno-
plesnega projekta skupine Katalena z 
gosti (baletniki SNG Maribor pod vod-
stvom Edvvarda Cluga in Valentine Tur-
cu ter hannonikar Marko Brdnik), ki bo 
v soboto. 16. junija 2007, ob 21.30 na 
vrtu gradu Khislstein. Rezervna tennlna 
v primeru dežja: 17. in 18. junija. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, 
sestavljeno iz črk iz oštevilčenih polj in 
vpisano v kupon iz križanke pošljite na 
dopisnicah do ponedeljka, 11. junija 
2007, na Gorenjski glas, Zoisova 1, 
4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate 
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa 
pred poslovno stavbo na Zoisovi 1. 

Nagrajenci nagradne križanke VESELA KRANjSKA: Klemen Avsec, Cesta 24. junija 13,1231 Črnuče, Jože Kapler, Šorlijeva 3, 4000 Kranj, Marko Kmetič , KarlovŠkova 4, Domžale, Matej Kralj, Finžgarjeva 15, Lesce, 
Marija Celar, Nova vas ja, Preddvor, Veronika Kač, Drapšinova 7, Celje. 

http://www.festivalcamiola.com


DRUŽABNA KRONIKA 

KMETIJA 
Tako ali drugače. Nekoga so obsedli resničncrstni šovi, Toše in Mrvica sta navduševala v petek, 
sobota je bila namenjena ljubiteljem 'železnega' ročka in metala. 

Alenka Brun 

Včasu, ko je vreme 
spremenljivo in 
se temperature 
gibljejo v čudnih 
razponih, saj je 

danes trideset stopinj, jutri 
pa petnajst, človek najde več 
časa za druženje s svojim te-
levizorjem in ugotovi, da je 
domnevna trditev, da je ne-
kdo na Popu dobesedno 
'okužen' z realističnimi 
šovi, morda pravilna. Big 
Brotherju se izteka rok, ven-
dar Poptv-jevci že pripravlja-
jo nov realistični šov. Že ju-
nija bodo začeli z izborom 
tekmovalcev v resničnost-
nem šovu v naravi. Tako 
bomo jeseni lahko sprem-
ljali Kmetijo, v kateri bo tek-
movalo dvanajst kandidatov 

- šest žensk in šest moških, 
ki bodo na kmetiji deset ted-
nov preživljali tako, kot so to 
počeli naši pradedje in pra-
babice. Zmagovalec Kmetije 
pa bo prejel petdeset tisoč 
evrov, kar je približna vsota, 
ki bo ostala zmagovalcu Ve-
likega Brata. 

Konec tedna pa je bil 
glasbeno obarvan. Na enem 
koncu Ljubljane je svoje 
oboževalce 'ogreval' make-
donski deček Toše, drugi pa 
so se odpravili na koncert 
Maksima Mrvice. Na dis-
kretno osvetljenem odru 
ljubljanskih Križank, ki čez 
kakšen teden pričakuje hu-
ronsko Mansonovo predsta-
vo, je Mrvica s svojim igra-
njem na klavir ustvarjal pri-
jetno vzdušje. 32-letni Split-
čan včasih pove, da mu je 
pri karieri pomagal tudi vi-

dez, čeprav ga imajo za ču-
dežnega dečka. Japonci naj 
bi bili nanj čisto nori, njego-
vi koncerti pa minejo z 
malo spremnega teksta in 
veliko igranja. 

Ker smo v soboto ostali 
pred vrati velikega stadiona 
za Bežigradom, smo si ogle-
dali pač družabni del • če 
temu lahko tako rečemo, 
dogajanja pred stadionom. 
V Ljubljano je namreč pri-
spela vplivna angleška glas-
bena skupina, ki že od leta 
1975 ustvarja v žanru težko 
metalne in ročk glasbe in je 
ravno pri nas začela z letoš-
njo poletno evropsko turne-
jo. Iron Maiden so postregli 
oboževalcem z več kot eno-
urnim koncertom in največ-
ji fani so bili verjetno zado-
voljni. Pravzaprav o tem, ali 
so bili ljudje zadovoljni ali 

ne, ne moremo pisati, saj 
smo v redakciji nekaj dni 
pred koncertom prejeli pis-
no obvestilo, da žal del akre-
ditacij ni odobren, ker naj bi 
se ne akreditirali pravočas-
no. Pa smo se, samo glede 
na to, kdo je bil lokalni 
organizator koncerta, nam 
je bilo takoj jasno, da tudi 
tovrstni zapleti spadajo v 
njegov kontekst 'organizaci-
je'-

Diva srbske estrade Ceca 
znova nastopa v Sloveniji. 
Tokrat jo lahko vidite v ma-
riborski Samsari. Zanimiv 
je cenovni razpon vstopnic: 
'privoščite' si jo lahko tudi 
za sto evrov - če bi si zažele-
li super vip vstopnico, vip 
vstopnica stane polovico 
nnanj, stojišča pa so (samo) 
po 22 evrov. Seveda je dama 
razprodana. 

Maksim Mrvica / Foto:zjkiop (Mira M.i«n) Rok Kosmač je Mrvici prisluhni! v ženski družbi. /Foto; zauop 

Stari mački na odru. Iron Maiden. / FOU: zauoii Med poslušalci so na bežigrajskem stadionu opazili tudi 
Bodeja Mlllerja. / FO>O: 2.uop 4 0 ' 

Toše Proeski še vedno navdušuje slovenski, predvsem, 
ženski del občinstva. /Foto zakiop 

Zmagovalec zadnjega Bara, Emil, se je z Admiro odločil za 
Tošeja. / Foio; ziHop 

VRTIMO GLOBUS 
Skupaj bosta praznovala 

Vse kaže, da sta Sir Paul McCartnejr in 
Heather Hlll po letu dni ločitvene vojne 
le zakopala bojno sekiro. Britanski 
tabloidi namreč poročajo, da bo nek-
danji Beatle 65. rojstni dan praznoval z 
nekdanjo ženo. Čeprav naj bi bilo skup-
no praznovanje v prvi vrsti organizirano 

zaradi triletne hčerke Beatrice, so vse glasnejša tudi 
namigovanja, da naj bi Paul Heather pošiljal kratka 
sporočila in rože ter da se zadnje čase celo srečujeta. 

Je Robbie končno zaljubljen? 

Robbie Williams, ki se je še prejšnji 
mesec pritoževal nad hollywoodskimi 
ženskami, češ da se obnašajo zvezd-
niško in glede zmenkov držijo neumnih 
pravil, naj bi se zaljubil v 27-letno ame-
riško televizijsko igralko Aydo Field, ki je 
igrala tudi v nadaljevanki Days of our 

lives. Poznata se že od lani, a se sprva nista ujela, ko pa 
sta se pred kratkim znova srečala na neki zabavi, je 
preskočila iskrica. Po besedah prijateljev sta 
nerazdružljiva in počneta vse, kar počnejo 'običajni' 
pari, najraje pa gledata filme. 

Cameron proti popravkom 

Cameron Diaz je prepričana, da plas-
tične operacije spremenijo človekov 
značaj, zato ne razume, zakaj se ljudje 
odločajo zanje. "Ste videli oddaje, v ka-
terih ljudje hočejo izgledati kot Britney 
Spears ali Brad Pitt.' Le kaj jih obsede, 
da uničijo svojo osebnost? Da greš zara-

di takih stvari pod nož, je bolno," pravi igralka, ki so ji 
lani zaradi težav z dihanjem operirali nos, sicer pa le-
potne operacije zanjo ne pridejo v poštev. "Ko srečam 
žensko, ki je imela operacijo, opazim le popravek, njena 
osebnost pa izgine," meni Cameron. 

Tiskanje v popolni temi 

Sedmo knjigo o Harryju Potterju bodo 
V\ zaradi varnostnih razlogov tiskali pod 

strogim nadzorom. Da delavci ne bi 
mogli brati knjige, bodo delali v popolni 
temi, poleg tega jih bodo vsak dan ob 
prihodu in odhodu z dela natančno pre-
gledali, prav tako njihove torbe in avto-

mobile. Zadnji del z naslovom Harry Potter and the 
Deathly Hallovi/s bo v angleški verziji izšel 21. julija, dva 
dni pred tem pa v kinematografe prihaja peti film 
Feniksov red. 

Lansko lepo sosedo, Katjo Majhenič, smo srečali na 
Brniku. Tokrat je poklonila nasmeh kot stevardesa. 


